


องคการบริหารสวนตําบลโสธร
เขต/อําเภอ เมืองฉะเชิงเทรา    จังหวัดฉะเชิงเทรา
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111  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล โสธร
  เขต/อําเภอ เมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000

พื้นที่ 8.70 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,821 คน
ชาย 3,639 คน

หญิง 4,182 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโสธร
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสธร

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโสธร จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโสธรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลโสธร จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 172,974,448.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 148,349,927.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 39,422,236.02 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
5,036,501.40 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 10,073,294.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 53,164,383.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,247,300.27 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,803,895.31 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 353,700.09 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 83,430.62 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,406.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 32,750,397.71 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 15,924,253.22 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,360.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,319,586.91 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,549,580.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,921,222.71 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,066,683.40 บาท

งบลงทุน จํานวน 751,370.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,030,730.40 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,860.00 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

องคการบริหารสวนตําบลโสธร
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,247,300.27 5,100,000.00 6,590,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,803,895.31 1,726,800.00 1,755,400.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 353,700.09 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,430.62 30,100.00 26,100.00

หมวดรายได้จากทุน 1,406.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,489,732.29 7,257,900.00 8,772,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 32,750,397.71 31,526,208.00 33,094,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32,750,397.71 31,526,208.00 33,094,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 15,924,253.22 12,900,000.00 14,844,434.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,924,253.22 12,900,000.00 14,844,434.00

รวม 53,164,383.22 51,684,108.00 56,711,534.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโสธร
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,549,580.40 14,552,492.00 13,305,716.00

งบบุคลากร 11,921,222.71 13,876,120.00 14,169,800.00

งบดําเนินงาน 5,066,683.40 13,009,951.00 14,603,811.00

งบลงทุน 751,370.00 9,821,021.00 14,492,207.00

งบเงินอุดหนุน 1,030,730.40 424,524.00 140,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,319,586.91 51,684,108.00 56,711,534.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโสธร

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลโสธร
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,524,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,065,747

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,823,826

แผนงานสาธารณสุข 2,816,180

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,504,960

แผนงานเคหะและชุมชน 6,620,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 291,125

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 257,160

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,996,760

แผนงานการเกษตร 1,505,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,305,716

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 56,711,534



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโสธร

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,305,716 13,305,716
    งบกลาง 13,305,716 13,305,716

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,594,140 226,080 1,948,560 218,400 6,987,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,511,640 0 0 0 1,511,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,082,500 226,080 1,948,560 218,400 5,475,540

งบดําเนินงาน 2,215,880 20,000 930,000 25,000 3,190,880
    คาตอบแทน 245,000 5,000 285,000 5,000 540,000

    คาใช้สอย 1,196,880 15,000 400,000 20,000 1,631,880

    คาวัสดุ 320,000 0 245,000 0 565,000

    คาสาธารณูปโภค 454,000 0 0 0 454,000

งบลงทุน 284,400 0 62,200 0 346,600
    คาครุภัณฑ 134,400 0 62,200 0 196,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 150,000 0 0 0 150,000

รวม 7,094,420 246,080 2,940,760 243,400 10,524,660

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 526,440 526,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 526,440 526,440

งบดําเนินงาน 1,127,500 1,127,500
    คาตอบแทน 25,000 25,000

    คาใช้สอย 932,500 932,500

    คาวัสดุ 110,000 110,000

    คาสาธารณูปโภค 60,000 60,000

งบลงทุน 411,807 411,807
    คาครุภัณฑ 411,807 411,807

รวม 2,065,747 2,065,747

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 815,320 547,760 1,363,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 815,320 547,760 1,363,080

งบดําเนินงาน 485,000 848,746 1,333,746
    คาตอบแทน 45,000 15,000 60,000

    คาใช้สอย 390,000 373,750 763,750

    คาวัสดุ 50,000 365,996 415,996

    คาสาธารณูปโภค 0 94,000 94,000

งบลงทุน 7,000 120,000 127,000
    คาครุภัณฑ 7,000 30,000 37,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 90,000 90,000

รวม 1,307,320 1,516,506 2,823,826

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล รวม

งบบุคลากร 1,357,680 0 1,357,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,357,680 0 1,357,680

งบดําเนินงาน 1,002,000 210,000 1,212,000
    คาตอบแทน 232,000 0 232,000

    คาใช้สอย 670,000 100,000 770,000

    คาวัสดุ 100,000 110,000 210,000

งบลงทุน 6,500 100,000 106,500
    คาครุภัณฑ 6,500 100,000 106,500

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

รวม 2,366,180 450,000 2,816,180

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,063,560 1,063,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,063,560 1,063,560

งบดําเนินงาน 424,400 424,400
    คาตอบแทน 204,400 204,400

    คาใช้สอย 105,000 105,000

    คาวัสดุ 115,000 115,000

งบลงทุน 17,000 17,000
    คาครุภัณฑ 17,000 17,000

รวม 1,504,960 1,504,960

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 537,900 0 1,008,000 1,545,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 537,900 0 1,008,000 1,545,900

งบดําเนินงาน 545,000 310,000 3,800,000 4,655,000
    คาตอบแทน 50,000 0 320,000 370,000

    คาใช้สอย 250,000 200,000 2,700,000 3,150,000

    คาวัสดุ 245,000 110,000 780,000 1,135,000

งบลงทุน 151,500 18,000 250,000 419,500
    คาครุภัณฑ 151,500 18,000 250,000 419,500

รวม 1,234,400 328,000 5,058,000 6,620,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 291,125 291,125
    คาใช้สอย 291,125 291,125

รวม 291,125 291,125

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 167,160 10,000 257,160
    คาใช้สอย 50,000 137,160 0 187,160

    คาวัสดุ 30,000 30,000 10,000 70,000

รวม 80,000 167,160 10,000 257,160

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,325,960 1,325,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,325,960 1,325,960

งบดําเนินงาน 1,662,000 1,662,000
    คาตอบแทน 202,000 202,000

    คาใช้สอย 1,100,000 1,100,000

    คาวัสดุ 360,000 360,000

งบลงทุน 12,008,800 12,008,800
    คาครุภัณฑ 2,893,000 2,893,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 9,115,800 9,115,800

รวม 14,996,760 14,996,760

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 440,000 450,000
    คาวัสดุ 10,000 160,000 170,000

    คาใช้สอย 0 280,000 280,000

งบลงทุน 0 1,055,000 1,055,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,055,000 1,055,000

รวม 10,000 1,495,000 1,505,000

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลโสธร

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 20,397.91 38,974.17 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 377,923.35 620,780.10 3,800,000.00 31.58 % 5,000,000.00
     ภาษีป้าย 1,324,944.00 1,587,546.00 1,300,000.00 22.31 % 1,590,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,723,265.26 2,247,300.27 5,100,000.00 6,590,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,455.00 1,542.30 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 460.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,666,350.00 1,787,760.01 1,670,000.00 1.80 % 1,700,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

200.00 200.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

140.00 40.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,961.00 2,373.00 7,000.00 114.29 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,190.00 1,590.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,740.00 2,320.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 127,034.00 0.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับอื่น ๆ 1,620.00 220.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

19,300.00 3,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 1,290.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,830,990.00 1,803,895.31 1,726,800.00 1,755,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 474,553.11 353,700.09 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 474,553.11 353,700.09 400,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 76,300.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 110.37 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 25,500.00 7,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 20.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,825.00 0.25 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,345.00 83,430.62 30,100.00 26,100.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,406.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,406.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 692,514.45 690,765.72 700,000.00 0.00 % 700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,276,959.03 8,691,173.20 8,300,000.00 6.02 % 8,800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,523,253.88 6,406,280.28 5,500,000.00 18.18 % 6,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 425,418.66 464,802.95 430,000.00 8.14 % 465,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,178,976.69 5,712,465.57 5,200,000.00 11.54 % 5,800,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 6,002.00 6,003.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาภาคหลวงแร 51,697.45 61,320.51 52,000.00 19.23 % 62,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,553.60 31,416.48 45,000.00 -30.00 % 31,500.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

9,673,021.00 10,686,168.00 11,293,208.00 -4.99 % 10,730,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 2.00 0.00 100.00 % 100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,873,396.76 32,750,397.71 31,526,208.00 33,094,600.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,827,639.00 15,924,253.22 12,900,000.00 15.07 % 14,844,434.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,827,639.00 15,924,253.22 12,900,000.00 14,844,434.00
รวมทุกหมวด 46,760,189.13 53,164,383.22 51,684,108.00 56,711,534.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโสธร

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,711,534   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 6,590,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการจากการสํารวจข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือผู้ต้อง
ชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 1,590,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,755,400 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,700,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 200 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 26,100 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2566

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 33,094,600 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,500,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 465,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,800,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 62,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 31,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,730,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 14,844,434 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,844,434 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 132,672 86,873 145,476 8.87 % 158,376

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,400 6,817 8,000 25 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,487,500 6,895,900 10,120,000 -11.07 % 9,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,044,800 2,128,200 3,000,000 -16.67 % 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 52,500 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 17,878.25 581,732.4 313,335 59.57 % 500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลโสธร

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

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 775,681 7.95 % 837,340

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 36,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

408,868 797,558 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 160,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(สปสช.)

0 0 170,000 5.88 % 180,000

รวมงบกลาง 9,307,118.25 10,549,580.4 14,688,492 13,305,716
รวมงบกลาง 9,307,118.25 10,549,580.4 14,688,492 13,305,716
รวมงบกลาง 9,307,118.25 10,549,580.4 14,688,492 13,305,716

รวมแผนงานงบกลาง 9,307,118.25 10,549,580.4 14,688,492 13,305,716
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,304,160 1,251,240 709,540 12.42 % 797,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,018,160 1,965,240 1,423,540 1,511,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,468,307 2,604,921.71 2,185,800 9.19 % 2,386,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

13,200 13,200 48,200 101.66 % 97,200

เงินประจําตําแหนง 132,000 132,000 149,500 12.37 % 168,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 489,240 403,730 406,200 -2.84 % 394,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,460 36,502 34,620 3.99 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,162,207 3,190,353.71 2,824,320 3,082,500
รวมงบบุคลากร 5,180,367 5,155,593.71 4,247,860 4,594,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,500 12,710 380,000 -77.63 % 85,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,280 0 50,000 -40 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 60,980 127,410 560,000 245,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,800 130,750 213,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเสียง
ห้องประชุม

0 0 0 100 % 300,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
สวนตําบลโสธร

0 0 0 100 % 30,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 28,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,725 5,750 80,000 -37.5 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,721 21,028 80,000 -37.5 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 326,000 -38.65 % 200,000

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

โครงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารสวนตําบลโสธร)

0 0 18,080 0 % 18,080

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและ
การมีสวนรวมของประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายและ
การมีสวนรวมของประชาชน

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 54,695.5 59,078.1 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 118,941.5 216,606.1 917,080 1,196,880
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 104,015 47,418 150,000 -33.33 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,201.25 3,660 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,183.95 21,596.3 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 15,542 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,910.4 2,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,442 19,672.2 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,120 3,682 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,815 33,830 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 180,687.6 147,400.5 370,000 320,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 191,949.48 190,510.92 250,000 12 % 280,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,018.39 17,985.84 26,000 -7.69 % 24,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,922.46 3,184 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 82,274 67,059 110,000 -9.09 % 100,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 44,940 48,685 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 337,104.33 327,424.76 446,000 454,000
รวมงบดําเนินงาน 697,713.43 818,841.36 2,293,080 2,215,880

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 34,000 -85.29 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เก้าอี้สํานักงาน 4,500 9,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง   0 11,700 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์ 1,780 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู  

0 42,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 12,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 16,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน (สําหรับผู้บริหาร ระดับต้น)   0 6,000 0 0 % 0

โต๊ะประชุม ขนาดไมน้อยกวา 60x150x75 
เซนติเมตร

20,400 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุม ขนาดไมน้อยกวา 60x180x75 
เซนติเมตร 

36,000 0 0 0 % 0

โต๊ะสแตนเลส 39,000 0 0 0 % 0

โต๊ะสแตนเลส 304 0 0 61,000 -54.1 % 28,000

โต๊ะหมูบูชา 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 -50 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

16,200 16,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 12,840 4,300 86.05 % 8,000

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว 0 0 3,200 -100 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว   0 3,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,880 102,040 233,500 134,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 119,000 100,000 50 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 119,000 100,000 150,000
รวมงบลงทุน 117,880 221,040 333,500 284,400

รวมงานบริหารทั่วไป 5,995,960.43 6,195,475.07 6,874,440 7,094,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 355,320 -36.37 % 226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 355,320 226,080
รวมงบบุคลากร 0 0 355,320 226,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 375,320 246,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 644,100 676,680 1,021,740 7.89 % 1,102,320

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 291,180 305,520 336,360 5.89 % 356,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 402,960 415,080 429,000 -4.78 % 408,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 35,880 23,760 14,400 175 % 39,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,416,120 1,463,040 1,843,500 1,948,560
รวมงบบุคลากร 1,416,120 1,463,040 1,843,500 1,948,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 66.67 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,680 6,300 100,000 0 % 100,000

คาเชาบ้าน 35,800 38,100 72,000 66.67 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 11,000 36.36 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 54,280 49,200 213,000 285,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,960 0 120,000 -58.33 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,316 22,648 30,000 66.67 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้

0 0 128,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,740.72 9,531.56 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 47,016.72 32,179.56 398,500 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,620.7 20,591 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,800 2,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,671.4 13,160 45,000 0 % 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,750 10,750 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,250 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 89,092.1 46,501 245,000 245,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 190,388.82 127,880.56 856,500 930,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 7,500 6,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง (สําหรับผู้อํานวย
การท้องถิ่น ระดับต้น)

0 3,900 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์ 890 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู  

0 27,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 6,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 11,400 5,900 -3.39 % 5,700

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 -6 5,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 29,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

32,600 16,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,490 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,280 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 8,900 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,290 108,270 76,800 62,200
รวมงบลงทุน 39,290 108,270 76,800 62,200

รวมงานบริหารงานคลัง 1,645,798.82 1,699,190.56 2,776,800 2,940,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 204,000 7.06 % 218,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 204,000 218,400
รวมงบบุคลากร 0 0 204,000 218,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 204,000 243,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,641,759.25 7,894,665.63 10,230,560 10,524,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 387,240 4.96 % 406,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 507,240 526,440
รวมงบบุคลากร 0 0 507,240 526,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย สร้างวินัยจราจร

0 0 0 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ/ทบทวน องค์การบริหารสวนตําบล
โสธร

0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ/ทบทวน องค์การบริหารสวนตําบล
โสธร

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารสวนตําบลโสธร

0 0 0 100 % 27,500

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. 
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 21,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุนที่ 1

0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,815.75 0 180,000 -44.44 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 9,815.75 0 371,000 932,500
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,183.7 30,542.9 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 34,320 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 67,503.7 30,542.9 120,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 77,319.45 30,542.9 501,000 1,127,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําดีเซล 340,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 45,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 11,400 5,800 -100 % 0

โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายตอชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV)

0 0 479,282 -100 % 0

โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการ
ประทุษร้ายตอชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV)

0 0 0 100 % 311,807

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 39,700 0 50,000 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 379,700 11,400 580,582 411,807
รวมงบลงทุน 379,700 11,400 580,582 411,807

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 457,019.45 41,942.9 1,588,822 2,065,747
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 457,019.45 41,942.9 1,588,822 2,065,747
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 282,300 296,940 249,600 57.69 % 393,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 451,009 504,720 355,720 4.78 % 372,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,507 16,500 12,000 -41.67 % 7,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 795,816 860,160 659,320 815,320
รวมงบบุคลากร 795,816 860,160 659,320 815,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 50 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,600 99,600 230,000 0 % 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,580 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 25 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 750 856 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 116,930 100,456 380,000 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,374 14,545 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,411 5,731 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 22,785 20,276 50,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 25,435.63 16,380.1 50,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,453.9 3,810.27 17,000 -100 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,183.42 1,284 2,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,239 8,988 11,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,311.95 30,462.37 80,500 0
รวมงบดําเนินงาน 180,026.95 151,194.37 540,500 485,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิง ปรับเกลียว ขา
เหล็ก 5 ล้อ

0 3,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต  0 4,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับอํานวยการต้น 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,900 24,000 7,000
รวมงบลงทุน 0 7,900 24,000 7,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 975,842.95 1,019,254.37 1,223,820 1,307,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 328,200 0.43 % 329,600

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 225,100 -21.74 % 176,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 595,300 547,760
รวมงบบุคลากร 0 0 595,300 547,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็ก 0 0 0 100 % 15,000

โครงการกิจกรรมวันพอ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการกิจกรรมวันแม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 3,500
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โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือขาย
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 3,000

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการจมน้ําของ
เด็กปฐมวัย

0 0 0 100 % 3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 239,250

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

207,930 150,989 239,250 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 207,930 150,989 339,250 373,750
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,885 19,495 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,925 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,128.85 3,811 110,996 -9.01 % 100,996

คาอาหารเสริม (นม) 41,542.16 41,680.6 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 6,240 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 4,338.85 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 79,059.86 64,986.6 385,996 365,996
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 94,000
รวมงบดําเนินงาน 286,989.86 215,975.6 725,246 848,746

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรศัพท์ 890 0 0 0 % 0

ชั้นเก็บแฟ้ม 0 0 6,000 -100 % 0

ชั้นมารีนา 9 ชอง 0 10,400 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 5,200 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 7,200 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน 0 4,500 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 2,800 -100 % 0

โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ 0 70,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 3,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 15,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,100 8,560 4,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,390 109,360 43,100 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 90,000 0 % 90,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 90,000 90,000
รวมงบลงทุน 20,390 109,360 133,100 120,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 307,379.86 325,335.6 1,453,646 1,516,506
รวมแผนงานการศึกษา 1,283,222.81 1,344,589.97 2,677,466 2,823,826

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 740,040 794,940 859,200 5.04 % 902,520
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,033,534 907,740 380,880 2.17 % 389,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 105,624 85,740 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,921,198 1,830,420 1,306,080 1,357,680
รวมงบบุคลากร 1,921,198 1,830,420 1,306,080 1,357,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

10,700 3,300 50,000 40 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 190,680 144,900 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 71,000 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 9,000 344.44 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 275,730 224,400 181,000 232,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 200 % 30,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 33.33 % 40,000

โครงการฝึกอบรมความรู้ เติมความรัก มอบ
ความรู้ ตอสู้ยาเสพติด

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ตําบลโสธร

0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ตําบลโสธร

0 0 220,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สงเสริมการใช้ น้ําหมัก
ชีวภาพ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สงเสริมการใช้น้ําหมัก
ชีวภาพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมและรณรงค์การ คัดแยก 
และบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมและรณรงค์การคัดแยก และ
บริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 15,503.6 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 15,503.6 600,000 670,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 7,935 35,000 0 % 35,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,634 16,205 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,642 4,392 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 36,276 28,532 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 312,006 268,435.6 881,000 1,002,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้อํานวยการ ระดับต้น 0 3,900 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 6,000 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน  (มีระบบ Inverter)  ขนาด 
24,000 บีทียู

42,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 5,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

20,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  

0 16,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึก (Ink Tank Printer)

7,500 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,800 26,700 0 6,500
รวมงบลงทุน 75,800 26,700 0 6,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,309,004 2,125,555.6 2,187,080 2,366,180
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,105.5 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,140 139,200 100,000 -50 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,932 18,000 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 3,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 116,177.5 160,800 160,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 116,177.5 160,800 160,000 210,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) 0 82,000 0 0 % 0

เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบ
ติดรถยนต์

0 0 1,000,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 82,000 1,100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 82,000 1,100,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 100 % 49,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 140,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 0 0 0 100 % 49,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 42,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์

140,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 0 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 0 140,000 140,000

รวมงานโรงพยาบาล 256,177.5 242,800 1,400,000 450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,565,181.5 2,368,355.6 3,587,080 2,816,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 435,120 889,486 950,160 6.88 % 1,015,560
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

2,220 5,984 6,000 0 % 6,000

เงินประจําตําแหนง 0 41,887 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 437,340 937,357 998,160 1,063,560
รวมงบบุคลากร 437,340 937,357 998,160 1,063,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 2,200 10,000 200 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 8,000 48,000 80,000 50 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 44,000 0.91 % 44,400

รวมค่าตอบแทน 12,800 91,600 144,000 204,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 17,680 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 55,000 -9.09 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,250 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,930 110,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,604 7,112 35,000 0 % 35,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,450 6,450 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,760 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 24,814 13,562 115,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 37,614 126,092 369,000 424,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม แบบมีพนักพิง 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอี้ผู้อํานวยการ ระดับต้น 0 3,900 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 1,500 3,000 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์ 890 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู

0 54,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต     0 9,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้อํานวยการ ระดับต้น 0 6,000 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 3,600 0 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

16,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,590 76,700 20,000 17,000
รวมงบลงทุน 28,590 76,700 20,000 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 503,544 1,140,149 1,387,160 1,504,960
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 503,544 1,140,149 1,387,160 1,504,960

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,180,500 1,264,200 63,900 366.2 % 297,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 332,322 335,489 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,678 32,963 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,594,500 1,674,652 303,900 537,900
รวมงบบุคลากร 1,594,500 1,674,652 303,900 537,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

13,100 46,400 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 45,000 -55.56 % 20,000

คาเชาบ้าน 48,000 48,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,100 65,843.5 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 80,200 160,243.5 75,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,600 44,550 227,000 -33.92 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 50 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,859 856 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 33,459 45,406 297,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,773 15,999 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,700 0 50,000 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,355 21,785 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,020 10,440 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 70,848 48,224 180,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 184,507 253,873.5 552,000 545,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 18,000

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 0 100 % 4,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู  

0 108,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับปฎิบัติงาน 0 0 0 100 % 3,500
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น แบบ 2 ก๊อก 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 25,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 108,000 0 151,500
รวมงบลงทุน 0 108,000 0 151,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,779,007 2,036,525.5 855,900 1,234,400
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 189,500 103,570 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 190,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 189,500 293,570 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 92,650 35,050 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 63,615 32,865 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 24,000 30,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 180,265 97,915 0 0
รวมงบดําเนินงาน 369,765 391,485 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

29,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,000 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 
1/2 หมูที่ 3

174,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 174,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 220,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตประปา ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1 
หมูที่  3

0 367,000 0 0 % 0

ขยายเขตประปา ถนนโสธรวงแหวน ซอย 
1/1 (รวมใจอุทิศ) หมูที่ 1,4

355,574 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทพคุณากร 
ซอย 9 (สุดซอย) หมูที่ 7

0 59,683.09 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนศรีเจริญ 
ซอย 4 หมูที่ 6

22,506.04 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟ้ฟ้าสาธารณะ ถนนศรีเจริญ 
ซอย 5,6 หมูที่ 6

27,426.44 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา 
ซอย 9 หมูที่ 4

0 102,085.3 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 1/1  หมูที่ 4

0 501,962.01 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 6 หมูที่ 5

63,752.46 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 2 หมูที่ 4

0 0 109,147 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
โสธรพัฒนา ซอย 7 หมูที่ 4

0 0 55,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
โสธรวงแหวน ซอย 2 หมูที่ 4

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
โสธรวงแหวน ซอย 7 หมูที่ 5

0 0 56,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 469,258.94 1,030,730.4 350,147 0
รวมงบเงินอุดหนุน 469,258.94 1,030,730.4 350,147 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,059,023.94 1,422,215.4 350,147 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 88,377 -100 % 0

โครงการกําจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะ หมู
ที่ 1-7

0 0 0 100 % 170,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 98,377 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000
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วัสดุการเกษตร 29,596.9 29,130 40,000 50 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 29,596.9 29,130 40,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 29,596.9 29,130 138,377 310,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง 0 0 0 100 % 3,500

เครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง (เครื่องยนต์) 0 0 0 100 % 4,500

เครื่องยนต์พนยา 3 สูบ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 18,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 18,000

รวมงานสวนสาธารณะ 29,596.9 29,130 138,377 328,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 571,000 32.4 % 756,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 149,000 69.13 % 252,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 720,000 1,008,000
รวมงบบุคลากร 0 0 720,000 1,008,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 350,000 -14.29 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 350,000 320,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,129,892 1,598,820 2,300,000 0 % 2,300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,861.65 417,929.61 600,000 -33.33 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,196,753.65 2,016,749.61 2,900,000 2,700,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 75,388.4 73,190 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 73,020.8 12,400 300,000 -50 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 220,959.2 303,028 400,000 25 % 500,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,442.3 12,600 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 377,810.7 401,218 850,000 780,000
รวมงบดําเนินงาน 1,574,564.35 2,417,967.61 4,100,000 3,800,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัด
ท้าย

2,389,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 500,000 -50 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,389,000 0 500,000 250,000
รวมงบลงทุน 2,389,000 0 500,000 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,963,564.35 2,417,967.61 5,320,000 5,058,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,831,192.19 5,905,838.51 6,664,424 6,620,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ "จิตอาสาตําบลโสธร"

0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการพอแมดีเดน 1,760 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการประชุมรวม
ของภาครัฐ เอกชนและประชาชน

3,082.5 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมสนับสนุนสถาบัน
สําคัญของชาติ

4,300 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
"อาสาทําดีสูชุมชน"

0 0 3,400 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพอ - แมดีเดน 0 0 12,500 -100 % 0

โครงการพอ - แมดีเดน 0 0 0 100 % 12,500

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 0 6,680 0 0 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการประชุมรวมของ ภาค
รัฐ เอกชนและ ประชาชน

0 0 16,625 -100 % 0

โครงการสงเสริมการประชุมรวมของ ภาค
รัฐ เอกชนและ ประชาชน

0 0 0 100 % 16,625

โครงการสงเสริมการประชุมรวมของภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน (ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการประชุมรวมของภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน (ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน)

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน "อาสาทําดีเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม"

0 0 0 100 % 6,500

โครงการสงเสริมสนับสนุนสถาบันสําคัญ
ของชาติ

0 0 0 100 % 50,500

โครงการสงเสริมสนับสนุนสถาบันสําคัญ
ของชาติ

0 9,580 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนสถาบันสําคัญ
ของชาติ

0 0 50,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,142.5 16,260 208,025 291,125
รวมงบดําเนินงาน 9,142.5 16,260 208,025 291,125

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 9,142.5 16,260 208,025 291,125
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,142.5 16,260 208,025 291,125
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "เด็ก 
เยาวชน และประชาชนตําบลโสธร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมศูนย์กีฬาตําบลโสธร "แขง
ขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน"

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 60,000 80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,514 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัป
ปายะด้วย วิธี 5ส

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง พุทธศาสนา 0 0 19,100 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
"วันวิสาขบูชา"

0 0 0 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
เนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา" และวัน "เข้า
พรรษา"

0 0 0 100 % 19,000

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัป
ปายะด้วย วิธี 5ส

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 100 % 21,160

โครงการสงเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 0 0 6,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมธรรมะเพื่อการดําเนินชีวิต 
"เข้าวัดทําบุญปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ"

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 32,000

โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสืบสานงานประเพณีท้องที่/ท้อง
ถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 2,514 0 52,100 137,160
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ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,200 4,800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,200 4,800 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 3,714 4,800 82,100 167,160

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 3,714 4,800 82,100 167,160
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,714 4,800 152,100 257,160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,068,960 4.94 % 1,121,760

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 154,080 3.97 % 160,200
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 7,200 -72.22 % 2,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,272,240 1,325,960
รวมงบบุคลากร 0 0 1,272,240 1,325,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 66.67 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 45,000 0 % 45,000

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 59,000 0 % 59,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 182,000 202,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 824,639 -93.94 % 50,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานกอสร้าง 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการกอสร้างกําแพงกันดินริมคลอง
สาธารณะ

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการติดตั้งป้ายจราจร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการไฟฟ้าสาธารณะถนนสายตาง ๆ 
หมูที่ 1-7

0 0 0 100 % 100,000

โครงการลอกทอระบายน้ํา หมูที่ 1-7 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 200,000 155 % 510,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,164,639 1,100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 100,000 50 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 100,000 50 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 240,000 360,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,586,639 1,662,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,800,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 0 0 100 % 30,500

ไม้สตาฟฟ์ 0 0 0 100 % 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,893,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/3  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 368,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรวงแหวน  ซอย 6 หมูที่ 5

0 0 0 100 % 78,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมทอระบายน้ํา ถนนโสธร ซอย 3 หมูที่ 
2

0 0 0 100 % 215,800

โครงการกอสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนศรีเจริญ 5,6 หมูที่ 6

0 0 0 100 % 2,629,000
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา ถนนเทพคุณากร  
ซอย 17 หมูที่ 7

0 0 0 100 % 380,000

โครงการปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย 2 (ตอ
จากเดิม) หมูที่ 1

0 0 2,213,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 
หมูที่ 6

0 0 822,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโสธรวงแหวน ซอย 7 
หมูที่ 5

0 0 747,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 11 หมูที่ 5

0 0 0 100 % 729,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโสธรพัฒนา หมูที่ 4

0 0 0 100 % 1,659,900

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธร
พัฒนา ซอย 5 หมูที่ 3,4

0 0 3,098,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร และกอสร้างทอ
ระบายน้ํา ถนนโสธรวงแหวน หมูที่ 1 (หน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 1,990,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้าง พร้อมปรับปรุง อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร

0 0 0 100 % 864,000
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 7,081,100 9,115,800
รวมงบลงทุน 0 0 7,081,100 12,008,800

รวมงานก่อสร้าง 0 0 9,939,979 14,996,760
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 9,939,979 14,996,760

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเกษตรผสมผสาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ตามแนวพระราชดําริ

0 15,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 15,500 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 15,500 10,000 10,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างทดน้ําหลอดทากก หมูที่ 6 237,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 237,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 237,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 237,000 15,500 10,000 10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกําจัดวัชพืชแหลงน้ําเพื่อการ
เกษตร  หมูที่ 1-7

0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,937.9 8,204.9 50,000 40 % 70,000

วัสดุการเกษตร 26,810 29,700 40,000 75 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 32,747.9 37,904.9 110,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 32,747.9 37,904.9 310,000 440,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องยอยไม้ 0 0 240,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 240,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกหลอดตาคลาย หมูที่ 4 0 0 0 100 % 14,000

โครงการขุดลอกหลอดตาใจ หมูที่ 4 0 0 0 100 % 10,000

โครงการขุดลอกหลอดตาเฉื่อย หมูที่ 5 0 0 0 100 % 88,000

โครงการขุดลอกหลอดตาชุบ หมูที่ 4 0 0 0 100 % 3,300

โครงการขุดลอกหลอดตาเชื้อ หมูที่ 3 0 0 0 100 % 26,000

โครงการขุดลอกหลอดตาโต หมูที่ 2,3 0 0 0 100 % 306,000

โครงการขุดลอกหลอดตาแถม หมูที่ 1,4 0 0 0 100 % 8,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการขุดลอกหลอดตานพ หมูที่ 7 0 0 0 100 % 55,000

โครงการขุดลอกหลอดตาปลิว หมูที่ 4 0 0 0 100 % 8,000

โครงการขุดลอกหลอดตาปั้น หมูที่ 4 0 0 0 100 % 39,000

โครงการขุดลอกหลอดตาฟุ้ง หมูที่ 7 0 0 0 100 % 12,000

โครงการขุดลอกหลอดตารูญ หมูที่ 4 0 0 0 100 % 10,000

โครงการขุดลอกหลอดบางกุ้ง หมูที่ 1,4,5 0 0 0 100 % 475,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,055,000
รวมงบลงทุน 0 0 240,000 1,055,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 32,747.9 37,904.9 550,000 1,495,000
รวมแผนงานการเกษตร 269,747.9 53,404.9 560,000 1,505,000

รวมทุกแผนงาน 28,871,641.85 29,319,586.91 51,684,108 56,711,534
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโสธร

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,711,534 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,305,716 บาท
งบกลาง รวม 13,305,716 บาท

งบกลาง รวม 13,305,716 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 158,376 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจาง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี
การป้องกันและยังยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 837,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) ในอัตรารอยละ 2 ของเงินรายได
ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป และจายเปนเงินบํานาญปกติ
ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น(สปสช.)

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,094,420 บาท

งบบุคลากร รวม 4,594,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,511,640 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก องคการบริหาร
สวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 797,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,082,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,386,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 97,200 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล 
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสูรบ (พ.ส.ร.) คาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงาน
สวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 394,680 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,215,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนเจาหนาที่
ในการเลือกตั้ง เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของ อปท. พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก 
พนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท.
พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก
ผูบริหารทองถิ่น เชน นายก อบต.ฯ  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท.
พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,196,880 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเสียงหองประชุม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเสียง
พรอมอุปกรณหองประชุม ประกอบดวย เครื่องควบคุม
ดิจิตอลแบบมีบันทึกในตัว , ชุดไมคประชุมชนิดกานยาว ,
โทรทัศน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาตออายุ
การใชงานระบบเว็บไซต สําเร็จรูปของอบต.โสธร 
คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ อปท. เชน
ยานพาหนะ  และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
(สํานักปลัด)

คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการประชาชน
ขององคการบริหารสวนตําบลโสธร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโสธร
-เปนไปตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 จํานวน 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
สํานักงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร เลขานุการผูบริหาร 
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบล และสนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามกฎหมาย
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัด) 
 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร เลขานุการผูบริหาร 
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
 

โครงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลโสธร)

จํานวน 18,080 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม
โครงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น(คุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล
โสธร) ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบริการ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมา
จัดทําป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาเอกสารพรอมอุปกรณ ในการอบรม
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมายและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม 
ตามโครงการสงเสริมความรูดานกฏหมายและ
การมีสวนรวมของประชาชน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจางเหมาจัดทําป้ายโครงการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสาร
พรอมอุปกรณ ในการอบรม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 88 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม สิ่งพิมพ น้ําดื่ม ธงชาติ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ฟวส เบรกเกอร ถานสําหรับไมโครโฟน ปลั๊กไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน ไมกวาด แกวน้ํา น้ํายา
ลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ น้ํายาถูพื้น ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ สําหรับใชปรับเปลี่ยน 
ทดแทน วัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพในอาคารและบริเวณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  เชน ทอน้ํา กอกน้ํา 
บานพับ กาว ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับใชกับรถยนต
และรถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ ของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับใชกับรถยนตและรถจักรยานยนตสวนกลางของ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ  เอกสารประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานของ อบต. ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 454,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
(สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการฝากสงหนังสือหรือเอกสารทางราชการ
ของไปรษณีย
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
และคาสื่อสารอื่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 284,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 2,500.00 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสธร (ราคาตามทอง
ตลาด) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู 
สําหรับใชในการจัดเก็บเอกสารราชการของสํานักปลัด
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฯ)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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โตะสแตนเลส 304 จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสแตนเลส 304 
ขนาด 60x180x75 ซม. จํานวน 4 ตัว (ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 119 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 
ขนาดไมนอยกวา
600 วัตต พรอมไมคลอย จํานวน 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 
แบบ 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ (ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนา 119 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 ชุด สําหรับใชในการปฏิบัติงานดานเอกสาร 
และสืบคนขอมูลของสํานักปลัด (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช
ในการพิมพเอกสารของสํานักปลัด (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง เชน ปรับปรุง ซอมแซม 
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 246,080 บาท
งบบุคลากร รวม 226,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 226,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,940,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,948,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,948,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,102,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงาน
สวนตําบลที่ไดรับประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 408,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
อปท. พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแก พนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท.
พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาใชจายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ยานพาหนะ
คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
สํานักงบประมาณ
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

โครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  โดยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  การปรับปรุงขอมูลที่ดินและการสํารวจ
ขอมูลภาคสนาม โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯลฯ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาถายเอกสาร,
คาจางเหมา บุคลากรในการสํารวจภาคสนามฯ, 
คาวัสดุอุปกรณในการออกสํารวจ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 89 ลําดับที่ 3
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 1/9/2565  09:48:57 หนา : 24/116



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ
แฟ้ม กระดาษ มานปรับแสง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ฟวส เบรกเกอร ถานสําหรับไมโครโฟน ปลั๊กไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับใชกับรถยนต
ของกองคลัง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับใชกับรถยนตของกองคลัง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธตางๆ เชน
ป้ายประชาสัมพันธจัดเก็บรายได  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
เชน หมึกพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 62,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรศัพท จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท (ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู 
สําหรับใชในการจัดเก็บเอกสารราชการของกองคลัง 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฯ)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช
ในการพิมพเอกสารของกองคลัง (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 243,400 บาท
งบบุคลากร รวม 218,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,065,747 บาท

งบบุคลากร รวม 526,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 526,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 406,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,127,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ.2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 932,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย สรางวินัยจราจร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย สรางวินัยจราจร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุฝึกอบรม  คาป้ายโครงการฯ 
คาใชจายอื่นๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ/ทบทวน องคการ
บริหารสวนตําบลโสธร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ/ทบทวน องคการบริหารสวนตําบลโสธร 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร
บรรยาย คาสมนาคุณวิทยากรกลุม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
คาวัสดุฝึกอบรม คาวัสดุฝึกปฏิบัติ คาป้ายโครงการฯ
คาใชจายอื่นๆ ในการฝึกอบรม เชน สมุด ปากกา 
ซองพลาสติก คาจัดทําเอกสาร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลโสธร

จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโสธร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม คาวัสดุฝึกอบรม  คาป้ายโครงการฯ 
คาใชจายอื่นๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 57 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง 
รุนที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุนที่ 1 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม คาวัสดุฝึกอบรม  คาป้ายโครงการฯ 
คาใชจายอื่นๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 57 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับ
ใชกับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคขององคการบริหาร
สวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องสําหรับใชกับรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงคขององคการบริหารสวนตําบล 
และเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายสง
น้ําดับเพลิง สายสูบน้ําเขา ขอตอ และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
 

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร  
แผงกั้นจราจร  ป้ายไฟหยุดตรวจ  ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับกลองวงจรปด cctv และอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 411,807 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 411,807 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการป้องกัน แกไขปัญหาการประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน (ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV)

จํานวน 311,807 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดบริเวณจุดเสี่ยง
ในพื้นที่ หมูที่ 1,3 และหมูที่ 4 ตําบลโสธร  จํานวน 5 จุด  
ตามโครงการป้องกัน แกไขปัญหาการประทุษรายตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน (ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใชเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับปัจจุบัน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 57 ลําดับที่ 3 และแบบ ผ.03
หนาที่ 120 - 122 ลําดับที่ 3-5
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,307,320 บาท

งบบุคลากร รวม 815,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 815,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของ
พนักงานสวนตําบล และเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอยู 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 372,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมา
ทําความสะอาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร 
และคาจางเหมาบริการอื่นๆ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
สํานักงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ 
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา สิ่งพิมพ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ระดับอํานวยการตน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
ระดับอํานวยการตน จํานวน 1 ชุด
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,516,506 บาท
งบบุคลากร รวม 547,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 547,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 329,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร ที่มีสิทธิไดรับเงิน
วิทยฐานะตามระเบียบหรือกฎหมายที่กําหนด
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 176,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
จายจากเงินรายได จํานวน 63,360.- บาท
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 112,800.- บาท
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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งบดําเนินงาน รวม 848,746 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 373,750 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน ติดตั้ง
ซอมแซมประปา หรือไฟฟ้า ภายในอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโสธร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
สํานักงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมวันเด็ก โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้าย คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
และอื่น ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 76 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการกิจกรรมวันพอ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมวันพอ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้าย คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
และอื่น ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 75 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการกิจกรรมวันแม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมวันแม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้าย คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
และอื่น ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 75 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 77 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการประชุมผูปกครองและเครือขายการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประชุมผูปกครองและเครือขาย
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาป้าย คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณและ
อื่น ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 76 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการจมน้ําของเด็กปฐมวัย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการจมน้ําของ
เด็กปฐมวัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากรคาป้าย คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 77 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 239,250 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
 - คาอาหารกลางวัน 245 วัน จํานวน 30 คน ๆ ละ 21 บาท
เปนเงิน 154,350 บาท
 - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 30 คน
เปนเงิน 6,000 บาท
 - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 
30 คน เปนเงิน 6,000 บาท
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 
30 คน เปนเงิน 9,000 บาท
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน
30 คน เปนเงิน 12,900 บาท
 - คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 30 คน ๆ ละ 1,700 บาท
รวมเปนเงิน 51,000 บาท
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 73 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 365,996 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ 
เชนกระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ําดื่ม ธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ นาฬิกา ฯลฯ สําหรับ
ใชในกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ฟวส ฯลฯ สําหรับใชภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,996 บาท

     1.เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน ผาเช็ดมือ น้ํายาฆาเชื้อ
โรค กระดาษชําระ ถุงขยะ ฯลฯ สําหรับใชภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
     2.เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร 260 วัน จํานวน 30 คน
คนละ 7.82 บาท
จายจากเงินรายได จํานวน 3,510.- บาท
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 57,486.- บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ สําหรับใชติดตั้ง
เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ
ภายในอาคารและบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร 
เชน ทอน้ํา กอกน้ํา โถสวม ปูนซิเมนต ทราย กระเบื้องปูพื้น
อิฐ จอบ เสียมฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณที่ใชประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนในโครงการสงเสริมการปลูกตนไม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร เชน  พันธุไม 
ดินปลูกตนไม ปุ๋ย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธตาง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา หรือ วัสดุ อุปกรณ 
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 94,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
และคาสื่อสารอื่นๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 90,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง เชน โรงอาหาร  อาคารและหองน้ํา ฯลฯ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสธร 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,366,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,357,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,357,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 902,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของ
พนักงานสวนตําบล ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 389,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 1,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ.2559
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแก พนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน ยานพาหนะ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค สํานัก
งบประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบล
โสธร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบลโสธร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาเชารถบัส คาที่พัก ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 58 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการรณรงคสงเสริมการใชน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคสงเสริม
การใชน้ําหมักชีวภาพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ในการสาธิตทําน้ําหมัก คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 83 ลําดับที่ 11
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการสงเสริมกิจกรรมคุมครองผูบริโภค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
คุมครองผูบริโภค โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาชุดตรวจสาร
ปนเปื้อน คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 80 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการอบรมและรณรงคการคัดแยก และบริหารจัดการขยะเปยก
ในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมและรณรงค
การคัดแยกและบริหารจัดการขยะเปยกในชุมชน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 83 ลําดับที่ 12
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซม บํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ 
เชน กระดาษ แฟ้มเก็บเอกสารฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
สําหรับใชกับรถยนตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับเครื่อง
คอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 6,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรศัพท จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  (ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการพิมพ
เอกสารของกองสาธารณสุขฯ (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานโรงพยาบาล รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการป้องกัน และควบคุม
โรคไขเลือดออก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อ
ทรายทีมีฟอส คาจัดซื้อสารเคมีพนยุง กําจัดยุง คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาป้าย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 79 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาจัดซื้อยา
และเวชภัณฑทางการแพทยสําหรับทําหมันสุนัข
และแมว คาตอบแทนในการสํารวจ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 79 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซลใชสําหรับผสมน้ํายาฉีดยุง 
และน้ํามันเบนซินสําหรับใชกับเครื่องพนหมอกควัน 
หรือเครื่องพนละอองฝอย
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา วัสดุหรือน้ํายาสําหรับการป้องกัน
ควบคุมโรคติดตอ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้ายประชาสัมพันธรณรงคการป้องกัน
โรคไขเลือดออก รณรงคป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา
และรณรงค ป้องกันและควบคุมโรคติดตออื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อปฏิบัติการ
ของเจาพนักงาน เพื่อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 1 -7  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 83 ลําดับที่ 13
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 1 -7  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 83 ลําดับที่ 14
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 1 -7  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 84 ลําดับที่ 15
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,504,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,063,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,063,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,015,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปน
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
ที่ไดรับอยู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 424,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสวัสดิการสังคม)
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ.2559
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 44,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท.
พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ แฟ้ม
กระดาษ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้ายประชาสัมพันธโครงการ
กิจกรรมตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 
เชน หมึกพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 ชุด สําหรับใชในการปฏิบัติงานดานเอกสาร 
และสืบคนขอมูลของกองสวัสดิการสังคม (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,234,400 บาท

งบบุคลากร รวม 537,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 537,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ.2559
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ 
คาใชจายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทาง หรือที่ดิน
สาธารณะ คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ยานพาหนะ 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา
คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน เครื่องเขียน 
กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ ดินสอ  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของตางๆ เชน กลองพลาสติก ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน
สําหรับใชกับรถยนตของกองชาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี  ฯลฯ 
สําหรับใชกับรถยนตของกองชาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปรณที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
เชน หมึกพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 151,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 151,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว 
ราคาตัวละ 3,000.00 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของกองชางองคการบริหารสวนตําบลโสธร (ราคาตาม
ทองตลาด) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง 
จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000.00 บาท สําหรับใช
ในการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลโสธร (ราคาตามทองตลาด) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

โตะทํางาน ระดับปฎิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานระดับปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองชาง 
(ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 1/9/2565  09:48:58 หนา : 75/116



ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบ 2 กอก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบ 2 กอก
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการบริการประชาชน
ที่มาติดตอราชการ กองชาง (ราคาตามทองตลาด) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนา 123 ลําดับที่ 6
(กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ดานเอกสาร และสืบคนขอมูลของกองชาง (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ดานเอกสาร และสืบคนขอมูลของกองชาง (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชในการพิมพเอกสารของกองชาง (ราคา
ตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช
ในการพิมพเอกสารของกองชาง (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปัจจุบัน)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 328,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการกําจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะ หมูที่ 1-7 จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการกําจัดวัชพืชริมถนนสาธาณะ ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับใชกับเครื่องพน
ยากําจัดวัชพืช  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ สําหรับใชกับ
เครื่องพนยากําจัดวัชพืชของ อบต.โสธร 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
 

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณที่ใชทางการเกษตร เชน ยากําจัด
วัชพืช  พันธุไม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง  
แบบ 2 ระบบ สลับเปลี่ยนระหวางระบบแบตเตอรี่กับ
ระบบมือโยกได ขนาดถังไมนอยกวา 18 ลิตร (ราคา
ตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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เครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง (เครื่องยนต) จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต 4
 จังหวะ  ขนาดถังไมนอยกวา 25 ลิตร (ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

เครื่องยนตพนยา 3 สูบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องยนตพนยา 3 สูบกําลังเครื่องยนต
ไมนอยกวา 6.5 แรงมาพรอมอุปกรณ (ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,058,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,008,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,008,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ 
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 3,800,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าใช้สอย รวม 2,700,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
จัดเก็บหรือกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตางๆ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกรองรับ
ขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ถุงขยะ ถุงมือ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน
สําหรับใชกับรถบรรทุกขยะ ขององคการบริหาร
สวนตําบลโสธร จํานวน 3 คัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
สําหรับใชกับรถบรรทุกขยะ ขององคการบริหาร
สวนตําบลโสธร จํานวน 3 คัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายสําหรับ
พนักงานจางที่ปฏิบัติงานประจํารถขยะ เชน เสื้อกันฝน 
รองเทายางหุมสน เสื้อกั๊กสีสะทอนแสง ผาปดปาก
ปดจมูก ถุงมือยางหรือหนัง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 291,125 บาท

งบดําเนินงาน รวม 291,125 บาท
ค่าใช้สอย รวม 291,125 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ "จิตอาสา
ตําบลโสธร"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาจัดทําใบ
ประกาศหรือโล ประกาศเกียรติคุณและวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
ตามโครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
"จิตอาสาตําบลโสธร" ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 65 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการป้องกันและแกไข ปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณในการ
อบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 65 ลําดับที่ 8
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการฝึกอบรม คาอาหาร
กลางวันพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 63 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพอ - แมดีเดน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพอ-แมดีเดน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 65 ลําดับที่ 7
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคการคัดแยกขยะ โดยมี
คาใชจายประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 59 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคการสรางจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 59 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
(ชวงเทศกาลขึ้นปใหม และเทศกาลสงกรานต ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาป้ายโครงการ ป้ายรณรงคลดอุบัติเหตุ คาวัสดุและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 55 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมการประชุมรวมของ ภาครัฐ เอกชนและ ประชาชน จํานวน 16,625 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการประชุมรวม
ของภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ประชาคมตําบล,
ทองถิ่นทองที่) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 64 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมการประชุมรวมของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
(ประชุมประชาคมระดับหมูบาน)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการประชุมรวม
ของภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ประชุมประชาคม
ระดับหมูบาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รับรองผูเขารวมประชุม คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 64 ลําดับที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน "อาสาทําดีเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม"

จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน "อาสาทําดีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม" ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 63 ลําดับที่ 3
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการสงเสริมสนับสนุนสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริม
สนับสนุนสถาบันสําคัญของชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาป้ายโครงการ คาพระบรมฉายาลักษณ คาพานธูปเทียนแพ
กรวยดอกไมสดคาจัดสถานที่ และคาใชจาย อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการจัดงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 63 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด "เด็ก เยาวชน และประชาชน
ตําบลโสธร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
"เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลโสธร" ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาป้าย คาเชาสนาม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ 
อุปกรณกีฬาและอื่นๆ  ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 68 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา สําหรับใชในการแขงขันกีฬา
และฝึกซอมของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป เชน 
ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 167,160 บาท
งบดําเนินงาน รวม 167,160 บาท

ค่าใช้สอย รวม 137,160 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย วัสดุอุปกรณ 
และอื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 68 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา เนื่องใน "วัน
อาสาฬหบูชา" และวัน "เขาพรรษา"

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา เนื่องใน"วันอาสาฬหบูชา" และวัน "เขาพรรษา" ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย คา
ตนเทียน และพุมพรรษา วัสดุอุปกรณตกแตงตนเทียนและ
อื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข สรางสัปปายะดวย วิธี 5ส จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัด ประชา รัฐสรางสุข สรางสัปปา
ยะดวยวิธี 5 ส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้าย คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ และอื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 71 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น จํานวน 21,160 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น “ทํา
บุญขวัญทุง” ตําบลโสธร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาป้าย คาเชาเต็นท วัสดุอุปกรณและ
อื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 70 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการสงเสริมธรรมะเพื่อการดําเนินชีวิต "เขาวัดทําบุญปฏิบัติ
ธรรม วันธรรมสวนะ"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมธรรมะเพื่อการดําเนิน
ชีวิต "เขาวัดทําบุญปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ" โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้าย วัสดุอุปกรณและอื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 69 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต (วัน
สงกรานต วันครอบครัว และวันผูสูงอายุ) ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2566 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายเต็นท ผาอาบน้ํา
ฝน เครื่องสังฆทานยา วัสดุอุปกรณและอื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 70 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการสืบสานงานประเพณีทองที่/ทองถิ่น วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานงานประเพณีทองที่/ทอง
ถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา (กิจกรรม
งานนมัสการหลวงพอพุทธโสธร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
-คาไขไกตมสุกรวมพิธีบวงสรวงองคหลวงพอโสธร
-คาตกแตงโตะหมูบูชาองคหลวงพอโสธร
-คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดกิจกรรม และอื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 72 ลําดับที่ 11
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ หรือเอกสารเผยแพร
ตางๆ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วัน
มาฆบูชา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้ายประชาสัมพันธ เอกสารเผยแพรบริการ
ขอมูลแหลงทองเที่ยว ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 14,996,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,325,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,325,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,121,760 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,662,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ.2559
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท.
พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบหรือรับรองแบบแปลน คาควบคุม
งานกอสรางที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 1/9/2565  09:48:58 หนา : 96/116



โครงการกอสรางกําแพงกันดินริมคลองสาธารณะ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางกําแพงกันดินริมคลอง
/หลอดสาธารณะ หมูที่ 1 - 7
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 52 ลําดับที่ 7
(กองชาง)

โครงการติดตั้งป้ายจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการติดตั้งป้ายจราจร กระจกโคง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 52 ลําดับที่ 4
(กองชาง)

โครงการไฟฟ้าสาธารณะถนนสายตาง ๆ หมูที่ 1-7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟ้า เชน คาจางเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มเติม การซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 52 ลําดับที่ 6
(กองชาง)
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โครงการลอกทอระบายน้ํา หมูที่ 1-7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการขุดลอกทอระบายน้ํา ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 52 ลําดับที่ 5
(กองชาง)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการ
รังวัดตรวจสอบแนวเขตทาง หรือที่ดินสาธารณะ คาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน ยานพาหนะ คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน
คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
หรือคาใชจายการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ และซอมแซมถนนสาธารณะ หมูที่ 1-7 ดังนี้
- ซอมแซมถนนแอสฟัลติกท โดยใชยางพาราเปนสวนผสมฯ
-  ซอมแซมถนน ค.ส.ล. และการลงหินคลุก กลบหลุมบอ 
ถนนสาธารณะสายตางๆ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ฟวส ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการกอสราง และซอมแซม
ถนนสาธารณะ เชน ปูนซิเมนต ทราย อิฐ ยางมะตอย หินคลุก
จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 12,008,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,893,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกระเชาไฟฟ้า จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถกระเชาไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
 -เปนรถยนตบรรทุกชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 
4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังแรงมาสูงสุด
ไมนอยกวา 130 แรงมา
 -กระบะทายสามารถเททายไดดวยระบบไฮดรอลิค
 -พรอมเครนไฮดรอลิค
 -กระเชาไฟฟ้า แบบไฟเบอรกลาส สามารถแรงดันไฟฟ้าได
ไมนอยกวา 15 kv. 50Hz.
(ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 123 ลําดับที่ 7
(กองชาง)

ครุภัณฑสํารวจ

กลองระดับ จํานวน 30,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา
จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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ไมสตาฟฟ์ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟฟ์ แบบชัก ยาว 4 เมตร 
จํานวน 1 อัน (ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,115,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/3 
 หมูที่ 3

จํานวน 368,800 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/3 หมูที่ 3 โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 105.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 472.50 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 97 ลําดับที่ 11
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรวงแหวน  ซอย 
6 หมูที่ 5

จํานวน 78,800 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 หมูที่ 5 (บานคุณบุญยัง) 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 29.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 116.00 
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 101 ลําดับที่ 21
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมทอระบายน้ํา ถนน
โสธร ซอย 3 หมูที่ 2

จํานวน 215,800 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ถนนโสธร ซอย 3 หมูที่ 2 
โดยชวงที่ 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
รวมบอพักและรางวีกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 20.50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 
82.00 ตารางเมตร และทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร พรอมบอพักทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนย
กลาง 0.60 เมตร
ชวงที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 3.80 เมตร ระยะทางยาว 19.80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 75.24 
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 94 ลําดับที่ 6
(กองชาง)
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โครงการกอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนศรีเจริญ 5,6 
หมูที่ 6

จํานวน 2,629,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมูที่ 6 บริเวณปากทาง
ถนนศรีเจริญ ซอย 6 ถึง ปากทางเขา บริษัท วนิชชัยฯ  
โดยรื้อผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีตเดิม หนา 0.10 เมตร
พรอมสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมรางวี 
กวาง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชวงที่ 1 ระยะทางยาว 65.00 เมตร 
ชวงที่ 2 ระยะทางยาว 290.00 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 2,485.00 ตารางเมตร 
เสริมขอบบอพักทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง
1.00 เมตร และ 0.40 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 102 ลําดับที่ 23
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา 
ถนนเทพคุณากร  ซอย 17 หมูที่ 7

จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ถนนเทพคุณากร ซอย 17 หมูที่ 7 โดยสราง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมบอพักและรางวี
กวาง 4.12 เมตร ระยะทางยาว 33.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย กวา 138.02 ตารางเมตร และ
กอสราง ทอระบายน้ําอขนาด ศก. 0.40 เมตร พรอมบอพัก
ทอระบายน้ําขนาด ศก. 0.40 เมตร กอสรางกําแพงกันดินยาว 
30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 103 ลําดับที่ 25
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต เปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโสธรวงแหวน ซอย 11 หมูที่ 5

จํานวน 729,500 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต เปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรวงแหวน ซอย 11 
หมูที่ 5 โดยรื้อผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีตและ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.50 
เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 765.00 ตารางเมตร สรางกําแพง
กันดินยาวรวม 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 101 ลําดับที่ 20
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธร
พัฒนา หมูที่ 4

จํานวน 1,659,900 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรพัฒนา หมูที่ 4 ผิวจราจรกวาง 7.00 - 5.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 318.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไมนอยกวา 1,787.53 ตารางเมตร และกอสราง
กําแพงกันดินระยะทางยาวรวม 30 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 99 ลําดับที่ 16
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร และกอสรางทอระบายน้ํา ถนนโสธรวง
แหวน หมูที่ 1 (หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 1,990,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร และกอสราง
ทอระบายน้ํา ถนนโสธรวงแหวน หมูที่ 1
โดยรื้อ
ผิวจราจรลาดยางเดิมพรอมสรางบอพัก
ทอระบายน้ํา
ขนาด 1.00 เมตร สรางทอระบายน้ํา
ขนาด 1.00 เมตร
ระยะทางยาวรวม 191.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 92 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสราง พรอมปรับปรุง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
โสธร

จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพรอมปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโสธร โดยกอสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.10 เมตร พรอมทอระบายน้ําขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.30 เมตร และปรับปรุงบันไดดานหลังอาคาร 
เปลี่ยนหลังคา ฝ้า และเปลี่ยนโคมไฟฟ้า (รายละเอียด
ตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 51 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชดเชยคางานตางๆ ใหแก ผูรับจางของ
ทางราชการ ตามสัญญาแบบปรับราคาได โดยใชตามวิธีการ
คํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ หรือเอกสารเผยแพรความรู
ดานการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 1,495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการกําจัดวัชพืชแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 1-7 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากําจัดวัชพืชคลองสาธารณะตางๆ ในพื้นที่
ตําบลโสธร ม.1- 7 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน 
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาป้ายโครงการ คาวัสดุและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับโครงการ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 61 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ยกเวนเปนการซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับใชกับเรือกําจัด
วัชพืช เครื่องพนกําจัดวัชพืช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ สําหรับใชกับ
เรือกําจัดวัชพืช เครื่องพนยากําจัดวัชพืชของ อบต.โสธร
และเครื่องจักรที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยากําจัดวัชพืช ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 1,055,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,055,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดลอกหลอดตาคลาย หมูที่ 4 จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาคลาย  หมูที่ 4 ขุดลอกจาก
สภาพเดิมปากหลอดกวาง 5.00 เมตร กนหลอดเดิมกวาง
3.10 เมตร ลึก 1.10 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง
2.00 เมตร กนหลอดกวาง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาวรวม 410.00 เมตรหรือมีปริมาตร ดินขุดไมนอยกวา
307.50 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 110 ลําดับที่ 12
(กองชาง)
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โครงการขุดลอกหลอดตาใจ หมูที่ 4 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาใจ หมูที่ 4 สภาพเดิม 
ปากหลอดกวาง 3.50 เมตร กนหลอดเดิม กวาง 2.00 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 2.00 เมตร
กนหลอดกวาง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว
รวม 148.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 111.00 
ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 109 ลําดับที่ 9
(กองชาง)

โครงการขุดลอกหลอดตาเฉื่อย หมูที่ 5 จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาเฉื่อย หมูที่ 5 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 5.00 เมตร กนหลอดเดิม กวาง 3.90 เมตร 
ลึก 2.10 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 2.50 เมตร
กนหลอดกวาง 1.00 เมตร  ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม
770.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,347.50 
ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 106 ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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โครงการขุดลอกหลอดตาชุบ หมูที่ 4 จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาชุบ หมูที่ 4 สภาพเดิมปาก
หลอดกวาง 3.00 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 2.30 เมตร 
ลึก 1.45 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 2.30 เมตร
กนหลอดกวาง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม
90.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 74.25 
ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 111 ลําดับที่ 14
(กองชาง)

โครงการขุดลอกหลอดตาเชื้อ หมูที่ 3 จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาเชื้อ  หมูที่ 3 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 4.00 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 3.00 เมตร 
ลึก 1.10 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 3.00  
เมตร กนหลอดกวาง  1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทาง
ยาวรวม 235.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
470.00  ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 107 ลําดับที่ 5
(กองชาง)
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โครงการขุดลอกหลอดตาโต หมูที่ 2,3 จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาโต  หมูที่ 2,3 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 8.00 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 5.60 เมตร 
ลึก 2.40 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 5.60 เมตร
กนหลอดกวาง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม
1,670.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 6,346.00 
ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 107 ลําดับที่ 4
(กองชาง)

โครงการขุดลอกหลอดตาแถม หมูที่ 1,4 จํานวน 8,700 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาแถม หมูที่ 1,4 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 5.00 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 2.50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 2.50 เมตร
กนหลอดกวาง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม
225.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 196.87 
ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 109 ลําดับที่ 8
(กองชาง)
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โครงการขุดลอกหลอดตานพ หมูที่ 7 จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตานพ หมูที่ 7 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 3.50 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 2.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 2.00 เมตร
กนหลอดกวาง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร ระยะทางยาวรวม 
270.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 324.00
ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 112 ลําดับที่ 15
(กองชาง)

โครงการขุดลอกหลอดตาปลิว หมูที่ 4 จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาปลิว หมูที่ 4 ขุดลอกจาก
สภาพเดิมปากหลอดกวาง 3.60 เมตร กนหลอดเดิมกวาง
1.80 เมตร ลึก 1.15 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง
1.80 เมตร กนหลอดกวาง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาวรวม 240.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
168.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 111 ลําดับที่ 13
(กองชาง)
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โครงการขุดลอกหลอดตาปั้น หมูที่ 4 จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาปั้น หมูที่ 4 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 4.70 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 2.80  เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 2.80 เมตร
กนหลอดกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 
470.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 893.00
ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 108 ลําดับที่ 7
(กองชาง)

โครงการขุดลอกหลอดตาฟุ้ง หมูที่ 7 จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตาฟุ้ง หมูที่ 7 ชวงที่ 1 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 2.50 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 0.80 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 0.80 เมตร
กนหลอดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม
125.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 40.00 ลูกบาศก
เมตร ชวงที่ 2 สภาพเดิมปากหลอดกวาง 3.20 เมตร กนหลอด
เดิมกวาง 1.80 เมตร ลึก 1.20 เมตร ขุดจากสภาพเดิม 
ปากหลอดกวาง 1.80 เมตร กนหลอดกวา 1.00 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ระยะทางยาวรวม 65.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 40.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบ
ที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 113 ลําดับที่ 16
(กองชาง)
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โครงการขุดลอกหลอดตารูญ หมูที่ 4 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหลอดตารูญ หมูที่ 4 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 3.00 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 2.30 เมตร 
ขุดจากสภาพเดิมปากหลอดกวาง 2.30 เมตร กนหลอด
กวาง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว รวม 250.00 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 206.25 ลูกบาศก
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 110 ลําดับที่ 10
(กองชาง)

โครงการขุดลอกหลอดบางกุง หมูที่ 1,4,5 จํานวน 475,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองบางกุง หมูที่ 1,4,5 สภาพเดิม
ปากหลอดกวาง 10.00 เมตร กนหลอดเดิมกวาง 7.00  เมตร
ขุดจากสภาพเดิม ปากหลอดกวาง 3.00 เมตร กนหลอด
กวาง 2.00 เมตร ลึก 1.00  เมตรระยะทางยาวรวม 2,980.00
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7,450.00 ลูกบาศก
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 หนาที่ 108 ลําดับที่ 6
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

158,376

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

837,340

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สปสช.)

180,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

158,376

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

837,340

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สปสช.)

180,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

797,640

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,933,420 406,440 723,200 902,520 1,015,560 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

97,200 6,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 356,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 803,160 108,000 548,880 389,160 972,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

75,600 12,000 7,000 24,000 276,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

145,000 15,000 60,000 70,000 30,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

797,640

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,121,760 8,400,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

103,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 356,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 160,200 2,981,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

2,000 396,600

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 420,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

130,000 10,000 50,000 10,000 320,000

คาเชาบ้าน 120,000 72,000 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

115,000 40,000 44,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 330,000 200,000 20,000 2,450,000

คาจ้างเหมาติดตั้งระบบ
ควบคุมเครื่องเสียงห้อง
ประชุม

300,000

คาจ้างเหมาบริการ 360,000

คาจ้างเหมาสํารวจความ
พึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลโสธร

30,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 28,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000 565,000

คาเชาบ้าน 48,000 360,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

59,000 258,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 3,100,000

คาจ้างเหมาติดตั้งระบบ
ควบคุมเครื่องเสียงห้อง
ประชุม

300,000

คาจ้างเหมาบริการ 360,000

คาจ้างเหมาสํารวจความ
พึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลโสธร

30,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 28,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

115,000 30,000 10,000 30,000 20,000 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

120,000 40,000 50,000 40,000 50,000 20,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร องค์การ
บริหารสวนตําบลโสธร)

18,080

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

200,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 100,000 100,000 50,000 15,000 480,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 255,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 340,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร องค์การ
บริหารสวนตําบลโสธร)

18,080

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

200,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 510,000 40,000 1,445,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย สร้างวินัยจราจร

35,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ/ทบทวน องค์การ
บริหารสวนตําบลโสธร

200,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การ
บริหารสวนตําบลโสธร

27,500

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง 
รุนที่ 1

500,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก 15,000

โครงการกิจกรรมวันพอ 5,000

โครงการกิจกรรมวันแม 5,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย สร้างวินัยจราจร

35,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ/ทบทวน องค์การ
บริหารสวนตําบลโสธร

200,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การ
บริหารสวนตําบลโสธร

27,500

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง 
รุนที่ 1

500,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก 15,000

โครงการกิจกรรมวันพอ 5,000

โครงการกิจกรรมวันแม 5,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมผู้
ปกครองและเครือขาย
การพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการจมน้ําของ
เด็กปฐมวัย

3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

239,250

โครงการป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตําบลโสธร

300,000

โครงการรณรงค์สงเสริม
การใช้น้ําหมักชีวภาพ

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมคุ้มครองผู้
บริโภค

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมผู้
ปกครองและเครือขาย
การพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการจมน้ําของ
เด็กปฐมวัย

3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

239,250

โครงการป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตําบลโสธร

300,000

โครงการรณรงค์สงเสริม
การใช้น้ําหมักชีวภาพ

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมคุ้มครองผู้
บริโภค

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
รณรงค์การคัดแยก และ
บริหารจัดการขยะเปียก
ในชุมชน

20,000

โครงการกําจัดวัชพืชริม
ถนนสาธารณะ หมูที่ 
1-7

170,000

โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ "จิตอาสา
ตําบลโสธร"

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม

100,000

โครงการพอ - แมดีเดน 12,500

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

10,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
รณรงค์การคัดแยก และ
บริหารจัดการขยะเปียก
ในชุมชน

20,000

โครงการกําจัดวัชพืชริม
ถนนสาธารณะ หมูที่ 
1-7

170,000

โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ "จิตอาสา
ตําบลโสธร"

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม

100,000

โครงการพอ - แมดีเดน 12,500

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

10,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

30,000

โครงการสงเสริมการ
ประชุมรวมของ ภาครัฐ 
เอกชนและ ประชาชน

16,625

โครงการสงเสริมการ
ประชุมรวมของภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน 
(ประชุมประชาคมระดับ
หมูบ้าน)

10,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน "อาสาทําดีเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม"

6,500

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนสถาบันสําคัญของ
ชาติ

50,500

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 
"วันวิสาขบูชา"

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 
เนื่องใน "วัน
อาสาฬหบูชา" และวัน 
"เข้าพรรษา"
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

30,000

โครงการสงเสริมการ
ประชุมรวมของ ภาครัฐ 
เอกชนและ ประชาชน

16,625

โครงการสงเสริมการ
ประชุมรวมของภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน 
(ประชุมประชาคมระดับ
หมูบ้าน)

10,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน "อาสาทําดีเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม"

6,500

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนสถาบันสําคัญของ
ชาติ

50,500

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 
"วันวิสาขบูชา"

10,000 10,000

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 
เนื่องใน "วัน
อาสาฬหบูชา" และวัน 
"เข้าพรรษา"

19,000 19,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ตําบลโสธร

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข สร้างสัปปายะ
ด้วย วิธี 5ส

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น

โครงการสงเสริมธรรมะ
เพื่อการดําเนินชีวิต "เข้า
วัดทําบุญปฏิบัติธรรม 
วันธรรมสวนะ"

โครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีท้องที่/ท้องถิ่น 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

คาออกแบบ คาควบคุม
งานกอสร้าง

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินริมคลอง
สาธารณะ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ตําบลโสธร

50,000 50,000

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข สร้างสัปปายะ
ด้วย วิธี 5ส

15,000 15,000

โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น

21,160 21,160

โครงการสงเสริมธรรมะ
เพื่อการดําเนินชีวิต "เข้า
วัดทําบุญปฏิบัติธรรม 
วันธรรมสวนะ"

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์

32,000 32,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีท้องที่/ท้องถิ่น 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

30,000 30,000

คาออกแบบ คาควบคุม
งานกอสร้าง

50,000 50,000

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินริมคลอง
สาธารณะ

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการติดตั้งป้าย
จราจร

โครงการไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายตาง 
ๆ หมูที่ 1-7

โครงการลอกทอระบาย
น้ํา หมูที่ 1-7

โครงการกําจัดวัชพืช
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  
หมูที่ 1-7

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 70,000 35,000 35,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 100,996 115,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000 30,000 270,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000 40,000 40,000 570,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 50,000 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 40,000 35,000 50,000 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการติดตั้งป้าย
จราจร

50,000 50,000

โครงการไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายตาง 
ๆ หมูที่ 1-7

100,000 100,000

โครงการลอกทอระบาย
น้ํา หมูที่ 1-7

100,000 100,000

โครงการกําจัดวัชพืช
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  
หมูที่ 1-7

200,000 200,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 310,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 195,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 245,996

วัสดุกอสร้าง 150,000 270,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 410,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,000 805,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 20,000 10,000 240,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 285,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 40,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 30,000 60,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 30,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 280,000 60,000 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,000 18,000

เครื่องโทรศัพท์ 2,500 2,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,400

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,700

โต๊ะสแตนเลส 304 28,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 70,000 160,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 44,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 23,000

เครื่องโทรศัพท์ 5,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,400

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,700

โต๊ะสแตนเลส 304 28,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

12,000 4,000 4,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

80,000 100,000 30,000 100,000 250,000

โครงการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาการประทุษร้าย
ตอชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน (ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV)

311,807

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
ระดับอํานวยการต้น

7,000

เก้าอี้สํานักงานพนักพิง
สูง

4,000

โต๊ะทํางาน ระดับปฎิบัต
 ิงาน

3,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา ชนิด
สะพายหลัง

3,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

20,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000 620,000

โครงการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาการประทุษร้าย
ตอชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน (ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV)

311,807

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
ระดับอํานวยการต้น

7,000

เก้าอี้สํานักงานพนักพิง
สูง

4,000

โต๊ะทํางาน ระดับปฎิบัต
 ิงาน

3,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา ชนิด
สะพายหลัง

3,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพนยา ชนิด
สะพายหลัง (เครื่อง
ยนต์)

4,500

เครื่องยนต์พนยา 3 สูบ 10,000

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น แบบ 2 ก๊อก

15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถกระเช้าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ

ไม้สตาฟฟ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพนยา ชนิด
สะพายหลัง (เครื่อง
ยนต์)

4,500

เครื่องยนต์พนยา 3 สูบ 10,000

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น แบบ 2 ก๊อก

15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถกระเช้าไฟฟ้า 2,800,000 2,800,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 30,500 30,500

ไม้สตาฟฟ์ 2,500 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

150,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 
1/3  หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรวงแหวน  
ซอย 6 หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมทอระบายน้ํา 
ถนนโสธร ซอย 3 หมูที่ 
2

โครงการกอสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนศรีเจริญ 5,6 
หมูที่ 6

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
ถนนเทพคุณากร  ซอย 
17 หมูที่ 7
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

150,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรพัฒนา ซอย 
1/3  หมูที่ 3

368,800 368,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโสธรวงแหวน  
ซอย 6 หมูที่ 5

78,800 78,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมทอระบายน้ํา 
ถนนโสธร ซอย 3 หมูที่ 
2

215,800 215,800

โครงการกอสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนศรีเจริญ 5,6 
หมูที่ 6

2,629,000 2,629,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา 
ถนนเทพคุณากร  ซอย 
17 หมูที่ 7

380,000 380,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 11 หมูที่ 5

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโสธร
พัฒนา หมูที่ 4

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร และกอสร้างทอ
ระบายน้ํา ถนนโสธรวง
แหวน หมูที่ 1 (หน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการกอสร้าง พร้อม
ปรับปรุง อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
โสธร

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการขุดลอกหลอด
ตาคลาย หมูที่ 4

โครงการขุดลอกหลอด
ตาใจ หมูที่ 4
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโสธรวง
แหวน ซอย 11 หมูที่ 5

729,500 729,500

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโสธร
พัฒนา หมูที่ 4

1,659,900 1,659,900

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร และกอสร้างทอ
ระบายน้ํา ถนนโสธรวง
แหวน หมูที่ 1 (หน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

1,990,000 1,990,000

โครงการกอสร้าง พร้อม
ปรับปรุง อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
โสธร

864,000 864,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

200,000 200,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาคลาย หมูที่ 4

14,000 14,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาใจ หมูที่ 4

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกหลอด
ตาเฉื่อย หมูที่ 5

โครงการขุดลอกหลอด
ตาชุบ หมูที่ 4

โครงการขุดลอกหลอด
ตาเชื้อ หมูที่ 3

โครงการขุดลอกหลอด
ตาโต หมูที่ 2,3

โครงการขุดลอกหลอด
ตาแถม หมูที่ 1,4

โครงการขุดลอกหลอด
ตานพ หมูที่ 7

โครงการขุดลอกหลอด
ตาปลิว หมูที่ 4

โครงการขุดลอกหลอด
ตาปั้น หมูที่ 4

โครงการขุดลอกหลอด
ตาฟุ้ง หมูที่ 7

โครงการขุดลอกหลอด
ตารูญ หมูที่ 4

โครงการขุดลอกหลอด
บางกุ้ง หมูที่ 1,4,5

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกหลอด
ตาเฉื่อย หมูที่ 5

88,000 88,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาชุบ หมูที่ 4

3,300 3,300

โครงการขุดลอกหลอด
ตาเชื้อ หมูที่ 3

26,000 26,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาโต หมูที่ 2,3

306,000 306,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาแถม หมูที่ 1,4

8,700 8,700

โครงการขุดลอกหลอด
ตานพ หมูที่ 7

55,000 55,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาปลิว หมูที่ 4

8,000 8,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาปั้น หมูที่ 4

39,000 39,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตาฟุ้ง หมูที่ 7

12,000 12,000

โครงการขุดลอกหลอด
ตารูญ หมูที่ 4

10,000 10,000

โครงการขุดลอกหลอด
บางกุ้ง หมูที่ 1,4,5

475,000 475,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

49,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

49,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

42,000

รวม 13,305,716 10,524,660 2,065,747 2,823,826 2,816,180 1,504,960 6,620,400 291,125
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

49,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

49,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

42,000

รวม 257,160 14,996,760 1,505,000 56,711,534
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