
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 



-สำเนาคู่ฉบับ- 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 และนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  

  จึงประกาศมาให้ทราบท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

(นายปราโมช  สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 
 

 
 



พ้ืนท่ี 14.07 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 4,113 คน

ชาย 1,974 คน

หญิง 2,139 คน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
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88 หมู่ท่ี 3  ถนน ดอนยาง-ปากพลี  ต าบล โคกไม้ลาย

  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25230

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 1 



อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้ำท่ี ๒  



จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

บำท
บำท
บำท

มีสถำนะกำรเงิน ดังน้ี

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 4,030,991.37
งบบุคลำกร จ ำนวน 7,176,534.00

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 28,392.00 บำท
2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 22,205,953.95 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 9,633,948.89

35,960.18
0.00

16,195,392.74

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 462,290.42
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 247,920.97

1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 6 โครงกำร รวม 1,554,256.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดเงินอุดหนุน 13,850,007.21
หมวดภำษีจัดสรร

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00

340,172.42

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 59,152,916.21 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 16,281,878.05 บำท

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

ถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปน้ี

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ผู้บริหำรท้องถ่ินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบ

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำยอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 57,147,318.15 บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 31,131,743.94 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี หน้าท่ี 3 



ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

บำท
บำท
บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 22,205,953.95 บำท ประกอบด้วย (ต่อ)

2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 28,392.00 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 1,990,000.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 963,779.69
งบลงทุน จ ำนวน 400,700.00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี หน้าท่ี 4 



รายรับจริง
ปี  2564

340,172.42

462,290.42

247,920.97

35,960.18

1,086,343.99

16,195,392.74

16,195,392.74

13,850,007.21

13,850,007.21

31,131,743.94

12,520,000.00 14,378,000.00

29,795,200.00 34,000,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

16,098,700.00 18,315,500.00

12,520,000.00 14,378,000.00

1,176,500.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

421,600.00

418,000.00 551,900.00

259,500.00 300,000.00

77,000.00 33,000.00

422,000.00

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

รายรับ

1. รายรับ

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

หมวดเงินอุดหนุน

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,306,500.00

16,098,700.00 18,315,500.00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 5 



รายจ่ายจริง
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

งบกลาง 9,633,948.89 9,925,920.00 11,632,560.00

งบบุคลากร 7,176,534.00 10,038,700.00 9,257,940.00

งบด าเนินงาน 4,030,991.37 6,481,630.00 7,879,400.00

งบลงทุน 400,700.00 2,269,550.00 3,213,700.00

งบเงินอุดหนุน 963,779.69 1,079,400.00 2,016,400.00

22,205,953.95 29,795,200.00 34,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 6 



อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้ำท่ี 7 



ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,964,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,192,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,237,540
แผนงานสาธารณสุข 610,000
แผนงานเคหะและชุมชน 5,700,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 34,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,243,000
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 11,632,560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 8  



11,632,560
11,632,560

1,770,360 6,320,460
0 1,447,920

1,770,360 4,872,540
661,000 2,848,000
161,000 417,000
330,000 1,278,000
130,000 655,000

40,000 498,000
4,000 795,800
4,000 795,800

2,435,360 9,964,260

    ค่าสาธารณูปโภค 458,000 0
งบลงทุน 791,800 0

    ค่าใช้สอย 948,000 0
    ค่าวัสดุ 515,000 10,000

งบด ำเนินงำน 2,177,000 10,000
    ค่าตอบแทน 256,000 0

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,921,220 180,960

งบกลำง 11,632,560
    งบกลาง 11,632,560

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

งำน
งบกลำง รวม

งบ

แผนงำนงบกลำง

รวม
งบ

    ค่าครุภัณฑ์ 791,800 0

งบบุคลำกร 4,369,140 180,960

งำนบริหำรงำนคลัง
งำนควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน

190,960รวม 7,337,940

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้ำท่ี 9 



รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

522,120
522,120
640,000

40,000
270,000
330,000
30,000
30,000

1,192,120

    ค่าตอบแทน 40,000
    ค่าใช้สอย 270,000
    ค่าวัสดุ 330,000

งบบุคลำกร 522,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522,120

งบด ำเนินงำน 640,000

งำน
งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย
รวม

งบ

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งบเงินอุดหนุน 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000

รวม 1,192,120

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้ำท่ี 10 



รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

595,300
595,300
670,400

9,000
239,900
358,000

63,500
21,000
21,000

609,000
609,000

1,895,700

งบเงินอุดหนุน 0 609,000
    เงินอุดหนุน 0 609,000

งบลงทุน 0 21,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 21,000

    ค่าวัสดุ 0 358,000
    ค่าสาธารณูปโภค 0 63,500

    ค่าตอบแทน 36,000 45,000
    ค่าใช้สอย 50,000 289,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 255,840 851,140
งบด ำเนินงำน 86,000 756,400

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับกำรศึกษำ

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

งบบุคลำกร

แผนงำนกำรศึกษำ

255,840 851,140

รวม
งบ

รวม 341,840 2,237,540

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้ำท่ี 11 



รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

470,000
140,000
260,000

70,000
140,000
140,000
610,000

10,000
10,000
10,000

งบด ำเนินงำน

รวม

20,000 30,000

20,000 30,000

งบด ำเนินงำน 470,000
    ค่าตอบแทน

    ค่าวัสดุ 70,000
งบเงินอุดหนุน 140,000

140,000

งำน
งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน

รวม
งบ

    ค่าใช้สอย 260,000

    เงินอุดหนุน 140,000
รวม 610,000

งำน งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบ

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

    ค่าใช้สอย 20,000 30,000

แผนงำนสำธำรณสุข

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้ำท่ี 12 



รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

0 1,564,220
0 1,564,220

200,000 2,745,000
0 10,000

200,000 2,230,000
0 505,000
0 153,900
0 153,900

1,237,400 1,237,400
1,237,400 1,237,400
1,437,400 5,700,520

0
รวม 1,636,760 2,626,360

    ค่าครุภัณฑ์ 153,900 0
งบเงินอุดหนุน 0 0

    เงินอุดหนุน 0

350,000 1,680,000
    ค่าวัสดุ 80,000 425,000

งบลงทุน 153,900 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,042,860 521,360
งบด ำเนินงำน 440,000 2,105,000

รวม

งบบุคลำกร 1,042,860

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำและประปำ

งำนก ำจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลงบ

521,360

แผนงำนเคหะและชุมชน

    ค่าตอบแทน 10,000 0
    ค่าใช้สอย

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้ำท่ี 13 



รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

180,000
180,000

0
180,000

2,243,000
2,243,000
2,243,000

2,243,000
รวม 2,243,000

รวม 210,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

390,000

งำน
งำนก่อสร้ำง

งำนกีฬำและนันทนำกำร
งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวม

งบ

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

งบด ำเนินงำน 210,000 390,000

งำน

    ค่าใช้สอย 200,000 380,000
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

รวม
งบ

งบลงทุน 2,243,000

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองปราจีนบุรี
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ ข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

            โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 34,000,000 บาท

เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังน้ี
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,964,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,192,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,237,540
แผนงานสาธารณสุข 610,000
แผนงานเคหะและชุมชน 5,700,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,243,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 11,632,560

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 34,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 
หน้าท่ี 15



และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  ตุลาคม  2565

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

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

ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองปราจีนบุรี

อนุมัติ

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ลงนาม)..................................................
(นายวิธรัช  รามัญ)

(นายปราโมช  สิงหกุล)

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565

0.00 50,000.00 -99.57 %

2,364.73 8,000.00 -92.95 %

109,372.69 118,000.00 2.39 %

228,435.00 246,000.00 21.95 %

340,172.42 422,000.00

4,334.00 4,450.00 -10.11 %

444,150.00 378,350.00 39.55 %

1,250.00 1,300.00 -30.77 %

8,956.42 7,100.00 40.85 %

3,000.00 2,600.00 53.85 %

0.00 10,000.00 -100.00 %

0.00 4,800.00 -100.00 %

600.00 7,700.00 -100.00 %
0.00 1,700.00 -100.00 %

0.00 0.00 100.00 %

462,290.42 418,000.00

0.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 539,519.70 551,900.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือ
พ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

2,950.00

0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 4,832.00 0.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45,750.00 0.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 10,000.00

900.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 9,141.00 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,100.00 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 900.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,046.70 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 459,800.00 528,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

120,820.00

     ภาษีป้าย 200,704.00 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 244,731.83 421,600.00

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 34,863.98

รายรับจริง

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,766.00 216.00

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 5,397.85 564.00

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

ประมาณการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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ปี 2564 ปี 2565
รายรับจริง

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

ประมาณการ

247,920.97 259,500.00 15.61 %

247,920.97 259,500.00

0.18 0.00 0.00 %

33,000.00 67,500.00 -55.56 %

2,960.00 9,500.00 -68.42 %

35,960.18 77,000.00

624,986.16 555,000.00 8.11 %

7,966,271.86 7,780,000.00 15.68 %

3,218,649.44 3,152,000.00 12.47 %

265,415.38 33,000.00 1,096.97 %

3,247,765.69 3,257,400.00 7.45 %

5,030.00 5,500.00 0.00 %

126,180.70 171,900.00 132.69 %

17,909.51 17,600.00 13.64 %

723,184.00 1,126,300.00 -24.53 %

16,195,392.74 16,098,700.00

850,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,529,926.66 18,315,500.00

5,500.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 251,062.14 400,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27,018.80 20,000.00

5,050.00

3,545,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 228,983.24 395,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,049,468.00 3,500,000.00

     ภาษีรถยนต์ 539,562.68 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,233,446.97 9,000,000.00

3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 43,590.00 33,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 7,090.00

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 500.00 0.00

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 36,000.00 30,000.00

300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 285,127.61 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ดอกเบ้ีย 285,127.61

2,962,770.83

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,232,564.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 18 



ปี 2564 ปี 2565
รายรับจริง

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

ประมาณการ

13,850,007.21 12,520,000.00 14.84 %

13,850,007.21 12,520,000.00

31,131,743.94 29,795,200.00 34,000,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,348,869.00 14,378,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,348,869.00 14,378,000.00

หมวดเงินอุดหนุน

รวมทุกหมวด 28,991,764.80

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 19 



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวนดอกเบ้ีย 300,000 บำท

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ
   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

300,000 บาทหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์
ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ โดยประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำ
จะจัดเก็บได้ 

300,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ โดยประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำ
จะจัดเก็บได้ 

120,820 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี

ภำษีป้ำย

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี
ยกเลิก พรบ.แต่ยังเหลือยอดลูกหน้ีค้ำงช ำระจ ำนวนเงิน 564 บำท

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

บำท

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
216 บำท

564

421,600 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
4,000 บำทค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ

ยกเลิก พรบ.และยังเหลือยอดลูกหน้ีค้ำงช ำระ จ ำนวนเงิน 216.- บำท

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง
   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

528,000 บำท

551,900 บาท
   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

900 บำท

10,000 บำท

4,000 บำท

5,000 บำท
   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ โดยประมำณกำรใกล้เคียงกับ
รำยรับจริงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  34,000,000  บาท  แยกเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  34,000,000  บาท  แยกเป็น

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 850,000 บำท

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

20,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้

3,500,000 บำท

   ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ โดยประมำณกำรตำมท่ีคำด
ว่ำจะจัดเก็บได้ 

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

ค่ำภำคหลวงแร่

ภำษีสรรพสำมิต

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ
ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ โดยประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำ
จะจัดเก็บได้ 

9,000,000

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ โดยประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำ
จะจัดเก็บได้ 

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ โดยประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำ
จะจัดเก็บได้ 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ

บำท

33,000 บาทหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
30,000 บำท

3,000 บำทรำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ

ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร
600,000 บำท

18,315,500 บาท
ภำษีรถยนต์

3,545,000 บำท

395,000 บำท

5,500 บำท

400,000 บำท

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  34,000,000  บาท  แยกเป็น

รวม
จ ำนวน

14,378,000 บาท

   ประมำณกำรตำมท่ีคำดว่ำจะได้รับเงินอุดหนุน

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุน
14,378,000 บำทเงินอุดหนุนท่ัวไป

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

 
หน้าท่ี 22



ปี 2564 ปี 2565

55,229 126,000 1.59 %

4,062.4 8,000 0 %

6,278,800 6,900,000 4.35 %

1,558,800 1,700,000 0 %

24,500 30,000 0 %

1,282,097.49 1,601,416 31.08 %

75,000 75,000 0 %

0 345,504 13.58 %

355,460 0 0 %

0 100,000 -100 %

9,633,948.89 10,885,920

9,633,948.89 10,885,920

9,633,948.89 10,885,920 11,632,560รวมงบกลาง 9,275,150.65

0

รวมงบกลาง 9,275,150.65 11,632,560

รวมงบกลาง 9,275,150.65 11,632,560

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0

392,440

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 185,400 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0

2,099,120

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 75,000 75,000

เงินส ารองจ่าย 1,309,589.65

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,555,200 1,700,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 29,000 30,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,921 8,000

งบกลาง

7,200,000เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,030,300

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 86,740 128,000

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบกลาง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

9,633,948.89 10,885,920

514,080 514,080 -100 %

0 0 100 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

1,022,400 740,000 3.14 %

1,707,120 1,424,720

1,691,400 1,622,920 32.29 %

0 21,000 300 %

90,000 100,000 26 %

216,000 267,120 84.28 %

24,000 72,000 0 %

492,240

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 72,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 84,000

เงินประจ าต าแหน่ง 90,000 126,000

1,447,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,615,040 2,146,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400 86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

1,022,400 763,200

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120

0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 514,080

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งานบริหารท่ัวไป

รวมแผนงานงบกลาง 9,275,150.65 11,632,560

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

2,021,400 2,083,040

3,728,520 3,507,760

0 268,000 -82.84 %

6,500 10,000 0 %

45,500 80,000 50 %

45,485 0 0 %

0 80,000 0 %

97,485 438,000

0 0 0 %

0 0 0 %

1,432 30,000 0 %

0 0 0 %

81,360 80,000 0 %

7,000 8,000 0 %

4,170 20,000 0 %ค่าติดต้ังไฟฟ้า 0 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 50,850 80,000

ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ 7,000 8,000

การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 0 30,000

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 6,108 0

 ค่าจัดซ้ือวารสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 25,620 0

 ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 10,000 0

256,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน 105,820

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 47,820 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 80,000

46,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบ้าน 38,500 120,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 19,500

4,369,140

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 3,652,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,945,040 2,921,220

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 
หน้าท่ี 25



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 30,000 0 %

25,550 0 0 %

10,000 10,000 0 %

30,775 100,000 100 %

328,252 0 0 %

0 170,000 -100 %

1,497.5 0 0 %

45,640 110,000 0 %

12 0 0 %

20 0 0 %

1,800 10,000 0 %ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลัย 1,600 10,000

ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ตามใบอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ป.
84-4 คนละ 1 บาท

0 0

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 23 (พ.ศ.
2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียม (15) ใบอนุญาตอ่ืน ๆ

0 0

ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เจ้าพนักงานท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศ
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันท่ี 17 มีนาคม 2529 ช้อ 3(11) อัตราไร่
ละ 50 บาท

0 0

ค่าเดินทางไปราชการ 45,782 110,000

ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด
 ท่ี ทส 1602.3/17145 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2556 อัตราไร่ละ 10,900 บาท

0 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของอบต.(กรณีครบวาระ/ยุบสภา/แทนต าแหน่งว่าง 0 0

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 46,002 200,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนรู้ข่าวสาร จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 0 0

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.โคกไม้ลาย 0 10,000

ค่ารังวัดและตรวจสอบท่ีดินสาธารณประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เก่ียวกับท่ีดิน
สาธารณประโยชน์

0 30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

93,877.97 130,000 -23.08 %

631,386.47 728,000

76,304 80,000 0 %

0 30,000 -33.33 %

34,670 30,000 0 %

3,090 30,000 0 %

9,280 60,000 0 %

242,453.6 200,000 0 %

15,605 20,000 0 %

0 10,000 0 %วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 62,150.3 200,000

วัสดุการเกษตร 20,336.5 20,000

วัสดุก่อสร้าง 9,121.85 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,283.4 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,970 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 52,310 80,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 68,641.47 100,000

รวมค่าใช้สอย 434,803.47 948,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ผู้น าชุมชน และเยาวชน ต าบลโคกไม้ลาย

0 20,000

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้ทักษะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานส่วนต าบล

0 80,000

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบลและผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ

0 250,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และผู้น าชุมชน

173,200 0

โครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเเละพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

2,100 10,000 0 %

32,150 45,000 0 %

0 10,000 0 %

415,652.6 525,000

194,593.35 264,000 37.88 %

7,555.06 27,000 0 %

1,123.5 3,000 0 %

0 5,000 0 %

31,329.6 39,000 0 %

0 0 100 %

234,601.51 338,000

1,379,125.58 2,029,000

0 0 100 %

3,000 0 0 %

0 0 100 %

จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานแบบมีล้อเล่ือน มีท้าว มีพนักพิง 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 0 30,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ตัว

0 4,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 253,452.38 458,000

รวมงบด าเนินงาน 1,023,296.9 2,177,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 21,774.5 39,000

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 0 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,844.06 3,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 32,767.8 5,000

ค่าไฟฟ้า 187,611.61 364,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 8,454.41 27,000

รวมค่าวัสดุ 229,221.05 515,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,049 45,000

วัสดุอ่ืน 0 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %

7,400 0 0 %

13,000 0 0 %

8,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 58,000 -100 %

0 21,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 40,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 2,400 -100 %

0 1,500 -100 %

จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม 11 ข้ัน 0 0

จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม 7 ข้ัน 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า 31,000 0

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 75 น้ิว ระดับความ
ละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 3840 X 2160 พิกเซล

0 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 9,500 0

จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์พร้อมบาร์โซ่ 18 น้ิว 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ สายแรงดันสูง หัวฉีดแรงดันสูง ส าหรับล้างรถ
 และพ่นยาได้

0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซ้ือป๊ัมลม 3 สูบ ขนาด 315 ลิตร ไฟ 380 โวลต์ 0 0

จัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง 0 6,400

โซฟาหนัง 18,000 0

จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 5 ฟุต 0 0

จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
 ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

0 64,400

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบกระจกบานเล่ือน 0 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

22,500 0 0 %

0 6,500 -100 %

0 6,500 -100 %

0 7,100 -100 %

0 6,900 -100 %

0 1,250 -100 %

0 1,100 -100 %

0 3,200 -100 %

0 0 0 %

20,000 0 0 %

60,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

11,600 0 0 %

0 0 100 %

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง  ขนาด  1 KVA  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 1 KVA  (600 Watts) สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

0 0

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล

0 600,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 0 32,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 4,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 51,000

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 17,400 0

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 0

จัดซ้ือสว่านไร้สาย เจาะเหล็ก ไม้ ปูน 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือสว่าน 3/8" 0 0

จัดซ้ือสว่าน1/4" 0 0

จัดซ้ือเล่ือยฉลุไฟฟ้า 0 0

จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ  ขนาด 9 น้ิว 0 0

จัดซ้ือ สว่านโรตารี เจาะกระแทก สกัด 0 0

จัดซ้ือแท่นตัดไฟเบอร์ 0 0

ตู้เย็น ขนาด 16  คิวบิกฟุต 0 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %

145,500 165,450

145,500 165,450

5,253,145.58 5,702,210

752,040 831,580 34.42 %

0 48,000 0 %

42,000 42,000 0 %

490,209 625,920 -13.96 %

20,210 36,000 -33.33 %

1,304,459 1,583,500

1,304,459 1,583,500

17,900 90,000 0 %

0 10,000 0 %

0 36,000 0 %ค่าเช่าบ้าน 0 36,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 55,600 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,020 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,220,824 1,770,360

รวมงบบุคลากร 1,220,824 1,770,360

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 415,856 538,560

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 43,508 24,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 48,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 719,460 1,117,800

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 77,550 791,800

รวมงานบริหารท่ัวไป 4,753,006.9 7,337,940

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 1,650 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 77,550 791,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 25,000 0 %

17,900 161,000

480,000 100,000 0 %

115,190 110,000 0 %

0 20,000 0 %

71,360 70,000 0 %

0 10,000 -100 %

2,550 30,000 0 %

669,100 340,000

39,496.95 70,000 0 %

0 5,000 0 %

990 5,000 0 %

20,200 50,000 0 %วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,880 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 720 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 399.3 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 63,196.8 70,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 35,623 330,000

ค่าเดินทางไปราชการ 14,640 70,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมตรวจสอบค่าเส่ือมราคา
สะสมสินทรัพย์ การปรับปรุงสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาสะสมเพ่ือกระทบยอด
ปรับปรุงกับฐานสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0 0

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าจัดท าแผนท่ีภาษี 0 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 20,983 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 25,000

รวมค่าตอบแทน 56,620 161,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

60,686.95 130,000

20,976 40,000 0 %

20,976 40,000

768,662.95 671,000

0 0 0 %

0 0 0 %

85,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

6,200 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 11,600 0

.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 0 0

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 0

1.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 19,300 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ตัว

0 4,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,500 0

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า ขนาดความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 แผ่นต่อ
นาที เป็นระบบมัลติฟังชัน ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้

0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.ตู้เหล็กแบบกระจกบานเล่ือน 9,800 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 40,000

รวมงบด าเนินงาน 176,439.1 661,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 40,000

รวมค่าวัสดุ 84,196.1 130,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 22,000 -100 %

21,900 0 0 %

0 2,500 -100 %

113,100 24,500

113,100 24,500

2,186,221.95 2,279,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

7,439,367.53 7,981,210

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 190,960

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 6,215,470 9,964,260

รวมค่าวัสดุ 0 10,000

รวมงบด าเนินงาน 0 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 0 10,000

รวมงบบุคลากร 0 180,960

งบด าเนินงาน

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 180,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 180,960

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารงานคลัง 1,462,463.1 2,435,360

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,200 4,000

รวมงบลงทุน 65,200 4,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 0 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 20,000 -100 %

0 20,000

0 20,000

0 20,000

0 135,760 1.74 %

0 24,000 0 %

324,000 324,000 0 %

36,000 36,000 0 %

360,000 519,760

360,000 519,760

งบด าเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000 522,120

รวมงบบุคลากร 360,000 522,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 138,120

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 24,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอ าเภอเมืองปราจีนบุรีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 30,000 0 %

0 10,000 0 %

0 40,000

0 60,000 0 %

29,770 0 0 %

75,560 0 0 %

0 0 100 %

0 50,000 0 %

212,809.57 100,000 0 %

318,139.57 210,000

0 10,000 0 %

0 20,000 0 %

1,405.98 150,000 0 %

0 0 0 %วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 46,439.4 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 0 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 156,450 100,000

รวมค่าใช้สอย 202,410 270,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
เจ้าหน้าท่ี อปพร.ผู้น าชุมชน

0 60,000

โครงการสมาชิก อปพร.ร่วมปฏิบัติงานต้ังจุดบริการและจุดตรวจภายในต าบลเน่ืองใน
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ฯลฯ

0 50,000

โครงการต้ังจุดบริการประชาชน 15,960 0

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 30,000 60,000

รวมค่าตอบแทน 19,200 40,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 19,200 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าตอบแทน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 10,000 0 %

0 100,000 0 %

15,200 40,000 0 %

16,605.98 330,000

0 0 0 %

0 0

334,745.55 580,000

0 0 0 %

32,000 0 0 %

7,000 0 0 %

7,000 0 0 %ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 0

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด ภายนอกอาคารจ านวน 1 ตัว 64,000 0

จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวมงบด าเนินงาน 321,003.65 640,000

งบลงทุน

ค่าไฟฟ้า 13,954.25 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,954.25 0

รวมค่าวัสดุ 85,439.4 330,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 100,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 37,000 40,000

วัสดุการเกษตร 0 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 110,000 -100 %

46,000 110,000

46,000 110,000

0 0 100 %

0 0

0 0

740,745.55 1,209,760

740,745.55 1,229,760

172,440 247,340 3.44 %

172,440 247,340

172,440 247,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 255,840

รวมงบบุคลากร 0 255,840

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 255,840

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 745,003.65 1,192,120

แผนงานการศึกษา

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 745,003.65 1,192,120

เงินอุดหนุนอ าเภอเมืองปราจีนบุรีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 64,000 0

งบเงินอุดหนุน

จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ แทนตัวเดิมท่ีช ารุด

0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,000 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

24,000 36,000 0 %

24,000 36,000

0 3,000 -100 %

17,240 36,803 35.86 %

17,240 39,803

41,240 75,803

213,680 323,143

307,800 341,560 -0.05 %

59,500 42,000 0 %

173,760 180,720 3.98 %

0 24,000 0 %

541,060 588,280รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 459,120 595,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 163,740 187,920

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 540 24,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 294,840 341,380

เงินวิทยฐานะ 0 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 0 341,840

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าใช้สอย 0 50,000

รวมงบด าเนินงาน 0 86,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 0 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 36,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

541,060 588,280

2,100 0 0 %

0 9,000 0 %

2,100 9,000

0 10,000 0 %

0 40,000 0 %

22,910 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 4,800 -25 %

0 3,200 -25 %

0 3,200 -25 %

0 6,880 -100 %

32,280 0 0 %

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถารศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0

ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) 34,000 0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน 0 2,400

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 0 2,400

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5,200

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 0 3,600

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 19,000 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 0 40,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,500 9,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,500 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 9,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 459,120 595,300

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 32,300 0 %

0 10,000 0 %

0 0 100 %

76,500 12,847 -100 %

2,700 0 0 %

1,800 0 0 %

1,800 0 0 %

0 97,760 -100 %

6,590 30,000 0 %

144,580 250,987

14,306 15,350 -2.28 %

0 3,000 66.67 %

13,070.05 353,000 -6.52 %

295,575.74 0 0 %

0 8,000 0 %

322,951.79 379,350รวมค่าวัสดุ 337,954.03 358,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 326,781.03 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,245 330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 6,928 15,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 22,983.6 30,000

รวมค่าใช้สอย 164,023.6 239,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ

2,600 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ

3,900 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ

2,600 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ เป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง

0 104,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 78,940 0

ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว) 0 32,300

โครงการขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 0 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 
หน้าท่ี 41



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

469,631.79 639,337

0 27,600 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 27,600

0 27,600

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,000

รวมงบลงทุน 0 21,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 0 17,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 4,000

จัดซ้ือโต๊ะ ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร พร้อม
เก้าอ้ี จ านวน 4 ชุด

0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 543,040.36 670,400

งบลงทุน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 7,575.6 8,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,562.73 63,500

ค่าไฟฟ้า 26,466.73 50,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,520.4 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

213,760 0 0 %

362,080 0 0 %

0 235,200 -10.71 %

0 424,200 -5.94 %

575,840 659,400

575,840 659,400

1,586,531.79 1,914,617

1,800,211.79 2,237,760

11,196 137,400 1.89 %

11,196 137,400

54,000 100,000 0 %

0 0 100 %โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน

0 150,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมก าเนิดส าหรับสุนัขและแมว 48,000 100,000

รวมค่าตอบแทน 4,122 140,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4,122 140,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศึกษา 1,626,160.36 2,237,540

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 624,000 609,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,626,160.36 1,895,700

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 0 399,000

รวมเงินอุดหนุน 624,000 609,000

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 400,000 0

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชะอม 0 210,000

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองชะอม 224,000 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 10,000 0 %

54,000 110,000

0 0 0 %

11,000 0 100 %

11,000 0

76,196 247,400

50,000 0 0 %

50,000 0

50,000 0

0 0 100 %เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 0 140,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

ชุดกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 136,727.2 470,000

งบลงทุน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 68,400 70,000

รวมค่าวัสดุ 73,045.2 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,645.2 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 59,560 260,000

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดท า
หน้ากากอนามัย

11,560 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0

0 0

126,196 247,400

126,196 247,400

448,920 621,300 1.85 %

0 24,000 0 %

42,000 42,000 0 %

168,960 281,760 13.59 %

0 24,000 0 %

659,880 993,060

659,880 993,060

0 3,000 -100 %

1,760 0 0 %

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,810 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 653,804 1,042,860

รวมงบบุคลากร 653,804 1,042,860

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 176,837 320,040

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,487 24,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 24,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 432,480 632,820

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 136,727.2 610,000

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 136,727.2 610,000

รวมเงินอุดหนุน 0 140,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 10,000 0 %

1,760 13,000

0 40,000 25 %

0 176,000 -100 %

17,890 50,000 500 %

17,890 266,000

14,540 30,000 0 %

0 5,000 0 %

460 5,000 0 %

18,500 40,000 0 %

33,500 80,000

53,150 359,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 12,705.7 440,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 600 40,000

รวมค่าวัสดุ 1,432.7 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 832.7 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 0 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,463 300,000

รวมค่าใช้สอย 9,463 350,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 50,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบท่ีท าการ อบต.โคกไม้ลาย 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 1,810 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %

9,800 0 0 %

0 0 100 %

30,000 0 0 %

0 0 100 %

6,300 0 0 %

46,100 0

46,100 0

759,130 1,352,060

45,000 100,000 0 %

20,000 0 0 %

0 100,000 0 %

ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างท าของต่าง ๆ 0 0

ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งก่ิงไม้ต้นไม้ข้างทางสาธารณะในต าบลโคกไม้ลาย 0 100,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพ่ิมก าลังไฟฟ้า

90,000 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 666,509.7 1,636,760

งานไฟฟ้าและประปา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 153,900

รวมงบลงทุน 0 153,900

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1 0 8,900

จัดซ้ือเคร่ือพิมพ์แบบฉีดหมึก A 3 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ขยายเขตเสียงตามสายภายในต าบลโคกไม้ลาย 0 141,000

จัดซ้ือเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ตัว

0 4,000

จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 0 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

38,000 0 0 %

0 0 0 %

103,000 200,000

103,000 200,000

0 352,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 300,000 -100 %

0 300,000 -100 %เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุวินทร หมู่ 3 0 0

วางท่อระบายน้ าถนนสายสุขเกษม และถนนสายเพ็ชรทิม หมู่ท่ี 2 630,000 0

วางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ 6 0 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่าเจียว หมู่ 2 0 0

ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตบริเวณหน้าท่ีท าการ อบต.โคกไม้ลาย 496,000 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนาชุมชน หมู่ 4 0 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ท่ี 1 490,000 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา จากหมู่ 6 ถึงหมู่ 1 ต าบลโคกไม้ลาย เช่ือมต าบล
ไม้เค็ด

0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างพ้ืน คสล.บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 0 0

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าใช้สอย 262,000 200,000

รวมงบด าเนินงาน 262,000 200,000

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายภายในต าบลโคกไม้ลาย 62,000 0

จ้างเหมาเปิดทางสาธารณประโยชน์หมู่ท่ี 7  ต่อจากสายเอ่ียมเจริญ กว้างเฉล่ีย 5.00 
เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร

110,000 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 2,052,000

0 2,052,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 400,000 -100 %

204,883 0 0 %

0 0 0 %ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยโชคดี หมู่ท่ี 5 (2) 166,206.19 0

ขยายเขตประปาภูมิภาค สายชลประทาน ถึงสายเอ่ียมเจริญ หมู่ 7 0 0

ขยายเขตประปาภูมิภาคเส้นพัฒนาชุมชน เส้นสงวนวงษ์ เส้นชลประทาน เส้นย่าเจียว
 4 เส้นร่ืนกล่ิน เส้นสุขเกษม 4  หมู่ท่ี 4

0 0

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่บ้านหน่ึงและสอง (ต่อจากเดิม) 71,353 0

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ท่ี 6 สายหนองชะอม (เป๋าตังค์) 130,341 0

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค  ถนนสายพัฒนาชุมชน ถนนสายสงวนวงษ์ ถนน
สายชลประทาน ถนนสายย่าเจียว 4 ถนนสายร่ืนกล่ิน และถนนสายสุขเกษม 4 หมู่ท่ี

465,000 0

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ถนนสายสมานจิต หมู่ท่ี 7 349,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 2,718,500 0

งบเงินอุดหนุน

เสริมลูกรังไหล่ทางถนนจารุวังโสและถนน ทสปช. 130,000 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,718,500 0

เสริมดินลูกรังไหล่ทางข้างถนนเต็มพัฒนาและถนนเรียบริมคลองยาง  หมู่ท่ี 1 167,000 0

เสริมดินลูกรังไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5 112,500 0

ลงหินคลุกไหล่ทางข้างถนนดอนยาง-ปากพลี  หมู่ท่ี 3 393,000 0

ลอกวัชพืชคลองชวดพัฒนา 300,000 0

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

38,961.97 0 0 %

144,094.72 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

387,939.69 400,000

387,939.69 400,000

490,939.69 2,652,000

374,175 700,000 -36.95 %

36,000 108,000 -25.93 %เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,540 80,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 486,900 441,360

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 1,694,753.05 1,237,400

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,675,253.05 1,437,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ถนนประชานิมิตร - ถนนชลประทาน หมู่ 7 0 170,000

รวมเงินอุดหนุน 1,694,753.05 1,237,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ซอยหลังเพ็ชรธานี หมู่ 6 0 150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จากบ้านตาณัฐถึงซอยโชคดี หมู่ 3 0 56,000

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายชลประทาน หมู่ 4 0 694,000

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายเต็มพัฒนา หมู่ 1 0 167,400

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ซอยตาณัฐ หมู่ท่ี 3 0 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรายทางถยยสายดอนยาง-ปากพลี ถึงถนน
ชลประทาน หมู่ท่ี 6

454,646.67 0

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ซอยช านาญอาสา 2  หมู่ท่ี 2 0 0

ขยายเขตพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ถนนสายโชคดี หมู่ท่ี 5 58,206.19 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

410,175 808,000

410,175 808,000

0 5,000 -100 %

0 5,000

49,000 504,000 7.14 %

479,539.5 640,000 0 %

164,690 400,000 25 %

693,229.5 1,544,000

0 0 100 %

17,340 100,000 -100 %

0 400,000 -25 %

6,240 15,000 233.33 %

75,000 0 0 %

98,580 515,000

วัสดุอ่ืน 75,000 0

รวมค่าวัสดุ 221,903.6 425,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 133,828.6 300,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 13,075 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 75,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0

รวมค่าใช้สอย 561,810.5 1,680,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้บริการสถานท่ีท้ิงขยะและค่าบริการก าจัดขยะ 479,506.5 640,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 82,304 500,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 540,000

รวมค่าตอบแทน 0 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0

รวมงบบุคลากร 523,440 521,360

งบด าเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 523,440 521,360

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

791,809.5 2,064,000

1,201,984.5 2,872,000

2,452,054.19 6,876,060

0 20,000 0 %

0 20,000

0 20,000

0 20,000

0 200,000 -100 %

0 0 100 %

0 200,000รวมค่าใช้สอย 0 10,000

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ก่ิงพันธ์ไม้เเละของดีต าบลโคกไม้ลาย 0 0

โครงการท้องถ่ินร่วมใจใส่ใจส่ิงแวดล้อม 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 0 20,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 20,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและจัดท าแผนพัฒนาต าบล 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,648,916.85 5,700,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบด าเนินงาน 783,714.1 2,105,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,307,154.1 2,626,360

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 
หน้าท่ี 52



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 200,000

0 200,000

0 220,000

0 50,000 300 %

0 50,000

0 5,000 100 %

0 5,000

0 0 0 %

0 0

0 55,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 747.52 0

รวมงบด าเนินงาน 747.52 210,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 747.52 0

วัสดุกีฬา 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 200,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านภัยยาเสพติด 0 200,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 10,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 30,000

รวมงบด าเนินงาน 0 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0

0 0

0 55,000

0 0 100 %

0 20,000 50 %

13,430 30,000 0 %

0 12,090 65.43 %

13,430 62,090

13,430 62,090

13,430 62,090

13,430 117,090

งานก่อสร้าง

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 196,680.52 390,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบด าเนินงาน 113,008 180,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 113,008 180,000

งานประเพณีสงกรานต์ 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 113,008 180,000

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 0 30,000

โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13,930 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 99,078 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 83,672.52 210,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,925 0

รวมงบลงทุน 82,925 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เคร่ืองออกก าลังกายแบบกลางแจ้ง 82,925 0

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

22,205,953.95 29,795,200รวมทุกแผนงาน 24,844,109.23 34,000,000

รวมงานก่อสร้าง 0 2,243,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,243,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,243,000

รวมงบลงทุน 0 2,243,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจ (รอบสระหนองบึง) หมู่ 5 0 842,000

โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยเพ็ชรทิม หมู่ 2 0 742,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายย่าเจียว หมู่ 2 0 59,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 0 100,000

โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการ อบต.โคกไม้ลาย 0 500,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

งบลงทุน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

11,632,560

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

8,000เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

11,632,560
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 128,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561 

7,200,000

1,700,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ
   เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุมีคุณสมบัติครบถ้วน 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมถึงหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 79 ล ำดับท่ี 3 (ส ำนักปลัด)

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร

งบกลาง 11,632,560
งบกลาง

งบกลาง

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

   เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพควำมพิกำรท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียควำม
พิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 79 ล ำดับท่ี 4 (ส ำนักปลัด)

แผนงานงบกลาง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

30,000
   เพ่ือจ่ำยเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว 
และมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบ
อำชีพเล้ียงตนเองได้อย่ำงเพียงพอ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 
(ส ำนักปลัด)

75,000

2,099,120เงินส ำรองจ่ำย
   เพ่ือจ่ำยในกรณีฉุกเฉินและท่ีจ ำเป็นเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
ประชำชน ฯลฯ 

392,440

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 
(ส ำนักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
   เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
   เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ือง กำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 79 ล ำดับท่ี 5 (ส ำนักปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

42,120

763,200

2,921,220

86,400

1,447,920
514,080

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรอง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด)

2,146,980

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรอง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด)

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

42,120

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส ำนัก
ปลัด)

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ 

และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินท่ีปรับปรุงเงินเดือน ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล 
(ส ำนักปลัด)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 7,337,940

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ระดับกลำง (ส ำนักปลัด)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

งบบุคลากร 4,369,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

84,000

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

126,000

2,177,000
256,000

72,000

120,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

46,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำท่ีซ่ึงปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (ส ำนัก
ปลัด)
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร

80,000เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ
ตำมระเบียบกฎหมำย (ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนักเรียน นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน 
   เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0803/897 ลง
วันท่ี 6 พฤษภำคม 2558 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 74 ล ำดับท่ี 1 (ส ำนักปลัด)
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำเช่ำซ้ือให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ผู้มีสิทธิ (ส ำนัก
ปลัด)

492,240
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ หัวหน้ำ
ส ำนักปลัด (ส ำนักปลัด)

เงินประจ ำต ำแหน่ง

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด)
งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด)    

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

948,000

30,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำป้ำยโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 84 ล ำดับท่ี 4 (ส ำนักปลัด)

ค่าใช้สอย

80,000

8,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิคส์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย (ส ำนักปลัด) 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำร หรือเพ่ือเสริม
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีปกติ กรณีไม่มีต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลหรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำท่ีก ำหนด เน่ืองจำกปริมำณงำนมำกหรือ
กำรซ้ือบริกำรจำกผู้รับจ้ำงรำยช้ิน 
   เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 
10 กรกฎำคม 2563 (ส ำนักปลัด)
 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เพ่ิมเติม กำรบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ฯลฯ (ส ำนักปลัด)

30,000ค่ำรังวัดและตรวจสอบท่ีดินสำธำรณประโยชน์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เก่ียวกับ
ท่ีดินสำธำรณประโยชน์

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรังวัดและตรวจสอบท่ีดินสำธำรณประโยชน์ และค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ เก่ียวกับท่ีดินสำธำรณประโยชน์ 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 84 ล ำดับท่ี 5 (ส ำนักปลัด)

ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ 20,000

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิคส์

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.โคกไม้ลำย 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 84 ล ำดับท่ี 7 (ส ำนักปลัด)

200,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.โคกไม้ลำย 10,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ/จ้ำง พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวง
มำลำ ส ำหรับงำนวันส ำคัญ (ส ำนักปลัด)

10,000

110,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศ
งำน ตรวจงำนหรือเย่ียมชม ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย กำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับกำร
แต่งต้ังตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรกระทรวงมหำดไทยหรือกำร
ประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี เช่น กำรจัดสถำนท่ีท ำบุญ 
ตักบำตร ประดับธง กำรประดับไฟในวันส ำคัญ กำรจัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐำน พิธี
ถวำยเคร่ืองสักกำระ ฯลฯ (ส ำนักปลัด)

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่นค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัด)

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้  และพวงมำลัย

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล 
ผู้น ำชุมชน และเยำวชน ต ำบลโคกไม้ลำย

20,000

250,000โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีให้แก่ ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.
พนักงำนส่วนต ำบลและผู้น ำชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่ำง ๆ

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีให้แก่ผู้บริหำร
ฯ สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และผู้น ำชุมชนตัวแทนกลุ่มต่ำง ๆ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย เช่น ค่ำเช่ำท่ีพักค่ำพำหนะ ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 3 (ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และผู้น ำชุมชนและเยำวชนของ อบต.โคก
ไม้ลำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.โคกไม้ลำย 
หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 2 (ส ำนักปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น เก้ำอ้ีพลำสติก ไม้บรรทัด 
กรรไกร กระดำษ เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ธงชำติ แบบ
พิมพ์ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ ฯลฯ 
(ส ำนักปลัด)

515,000
80,000

ค่าวัสดุ

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เทปพันสำยไฟ หลอด
ไฟฟ้ำ ปล๊ัก สวิตช์ เบรกเกอร์  เคร่ืองรับโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ดอก
ล ำโพง ฯลฯ (ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ เพ่ิมพูนควำมรู้และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย เช่น ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำ
พำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557    
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 1 (ส ำนักปลัด)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของ อบต. (ส ำนักปลัด)

โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะให้กับผู้บริหำร สมำชิกสภำ
 อบต. และพนักงำนส่วนต ำบล

80,000

100,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น กระทะ หม้อ ถังน้ ำ ถำด แก้ว
น้ ำ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวำด เตำไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส 
น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ (ส ำนักปลัด)

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น เลนส์ซูม เมมโมร่ีกำร์ด
ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

60,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

10,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น  เส้ือ กำงเกง ถุงเท้ำ หมวก 
รองเท้ำ ถุงเมือ ผ้ำปิดจมูก ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

200,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง 
สัญญำณไฟกระพริบ กรวยจรำจร ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น็อต และสกรู สำย
ไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต์ กระจกมองข้ำง ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ตลับหมึกเลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง 
เมนบอร์ด แป้นพิมพ์แรม โปรแกรมเม้ำส์ คีย์บอร์ด ฮำร์ตดิสก์ ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร  เช่น สปริงเกอร์ จอบ กรรไกรตัดหญ้ำ 
กรรไกรตัดแต่งก่ิงไม้ ปุ๋ย ยำก ำจัดวัชพืช สำยยำง ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุกำรเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 30,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำง ๆ จอบ เสียม เล่ือย เทปวัดระยะ 
สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวตำกผ้ำ น้ ำมันทำไม้ สี ปูนซิเมนต์ อิฐ กระเบ้ือง 
เหล็กเส้น ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

วัสดุอ่ืน 10,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีไม่เข้ำลักษณะและประเภทตำม
ระเบียบวิธีกำรงบประมำณ เช่น มิเตอร์น้ ำ วำล์วปิด-เปิดแก๊ส กล่องรับสัญญำณ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

458,000

3,000

364,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกไม้ลำย (ส ำนักปลัด) 

20,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ี
อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย (ส ำนักปลัด) 

39,000

5,000ค่ำบริกำรไปรษณีย์
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ฯลฯ (ส ำนักปลัดฯ)

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

4,000

791,800
ค่าครุภัณฑ์ 791,800

27,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
ไม้ลำย (ส ำนักปลัด) 

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล

ค่ำบริกำรโทรศัพท์
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
เช่น ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ เป็นต้น (ส ำนักปลัด) 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
จัดซ้ือเก้ำอ้ี ขนำด กว้ำง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 ตัว

   เพ่ือจัดซ้ือเก้ำอ้ีเหล็ก จ ำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะเป็นเก้ำอ้ีท ำด้วยเหล็ก ขนำด 
กว้ำง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร จ ำนวน 1 ตัว 
(ส ำนักปลัด)

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง (ส ำนักปลัดฯ)

งบลงทุน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

30,000จัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น

6,400จัดซ้ือถังน้ ำ แบบพลำสติก ขนำดบรรจุ 2,000 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง

64,400

   เพ่ือจัดซ้ือถังน้ ำ แบบพลำสติก ขนำดบรรจุ 2,000 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์สส ำนักงบประมำณ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น ส ำหรับบริกำรประชำชน จ ำนวน 3 เคร่ือง 
คือ ส ำนักปลัด ห้อง อปพร. และห้องประชุม อบต.  (ส ำนักปลัด) 

32,000
   เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน รำคำเคร่ืองละ 
16,000 บำท จ ำนวน 2 เคร่ือง รวมเป็นเงิน 32,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส ำนักปลัด)

51,000
   เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว รำคำเคร่ืองละ 17,000 บำท จ ำนวน 3 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส ำนักปลัด)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

4,000
   เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส ำนักปลัด)

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 2 เคร่ือง

   เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู เคร่ืองละ 32,200 บำท จ ำนวน 2 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก
งบประมำณ 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท600,000จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภำยในและภำยนอกอำคำรท่ีท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

- อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง 
รำคำ 120,000 บำท 
   โดยเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้อง
โทรศัทน์วงจรปิด และสำยเคเบ้ิลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ พร้อมค่ำแรงในกำร
ติดต้ัง (ส ำนักปลัด)

- ภำยในห้องประชุม          จ ำนวน 4 ตัว
- ภำยในห้อง นำยก อบต.   จ ำนวน 2 ตัว
- ภำยในห้อง ปลัด อบต.    จ ำนวน 1 ตัว
- ภำยในห้องส ำนักปลัด     จ ำนวน 2 ตัว
- ภำยในห้องกองคลัง        จ ำนวน 4 ตัว
'- ภำยในห้องกองช่ำง        จ ำนวน 2 ตัว
- ภำยในอำคำรป้องกันฯ     จ ำนวน 1 ตัว
- ภำยในห้องป้องกันฯ        จ ำนวน 2 ตัว

   กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยใน
อำคำร ส ำหรับใช้งำนรักษำควำมปลอดภัยท่ัวไปและงำนอ่ืน ๆ รำคำตัวละ 
16,000 บำท จ ำนวน 18 ตัว รวมเป็นเงิน 288,000 บำท โดยเป็นไปตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรศัทน์วงจรปิด 
ก ำหนดจุดติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ส ำหรับติดต้ังภำยในอำคำร จ ำนวน 
18 จุด ดังน้ี

   เพ่ือจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร และภำยในอำคำรท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรสวนต ำบลโคกไม้ลำย 
ประกอบด้วย
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้งำนรักษำควำมปลอดภัยท่ัวไปและงำนอ่ืน ๆ รำคำตัวละ 
22,000 บำท จ ำนวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 44,000 บำท โดยเป็นไปตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรศัทน์วงจรปิด (โดยติดต้ังไว้
ภำยนอกอำคำร หัวไปทำงโรงรถ จ ำนวน 2 ตัว)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

1,770,360

2,435,360

538,560ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (กองคลัง)

1,117,800

42,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล (กองคลัง)

เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

90,000

661,000งบด าเนินงาน

24,000เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (กองคลัง)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง (กองคลัง) 

25,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำเช่ำซ้ือ ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ผู้มีสิทธิ (กองคลัง)
36,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

1,770,360

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำง (กองคลัง)

10,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล (กอง
คลัง)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 48,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิตำมระเบียบ 
กฎหมำย เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น (กองคลัง)

161,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ
ตำมระเบียบกฎหมำย (กองคลัง)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

 
หน้าท่ี 68



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

330,000

110,000

100,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมแผนท่ีภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เช่น ค่ำส ำรวจภำคสนำม ส ำรวจข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินท่ีตกหล่น ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 
   ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.โคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 85 ล ำดับท่ี 4 (กองคลัง)

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจัดท ำแผนท่ีภำษี

   เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำร หรือเพ่ือเสริมกำร
ปฎิบัติงำนตำมหน้ำท่ีปกติ กรณีไม่มีต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลหรือพนักงำนจ้ำง
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำท่ีก ำหนด เน่ืองจำกปริมำณ
มำกหรือกำรซ้ือบริกำรจำกผู้รับจ้ำงเป็นรำยช้ิน 
   เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 
10 กรกฎำคม 2563 (กองคลัง)

20,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำป้ำยโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ 
   เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562, 
พระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยว่ำ
ด้วยแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2550 (กองคลัง) 

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ

ค่าใช้สอย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

 
หน้าท่ี 69



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

130,000ค่าวัสดุ

70,000

30,000

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
เช่น ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก มท. 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 (กองคลัง)

   เพ่ือจัดซ้ือเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับหมึกเลเซอร์ กระดำษ
ต่อเน่ือง เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ แรม โปรแกรมเม้ำส์ คีย์บอร์ด ฮำร์ตดิสก์ แผ่นซีดี 
ฯลฯ (กองคลัง)

50,000

5,000

5,000

70,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง สัญญำณ
ไฟกระพริบ กรวยจรำจร ยำงนอกยำงในรถจักรยำนต์ ยำงรถยนต์ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุส ำนักงำน
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น เก้ำอ้ีพลำสติก ไม้
บรรทัด กรรไกร กระดำษ เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ธงชำติ 
แบบพิมพ์ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน แฟ้ม
ดินสอ ปำกกำ ฯลฯ (กองคลัง)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 (กองคลัง)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

วัสดุคอมพิวเตอร์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

4,000

40,000ค่ำบริกำรไปรษณีย์

4,000

   เพ่ือจัดซ้ือเก้ำอ้ีเหล็ก จ ำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะเป็นก้ำอ้ีท ำด้วยเหล็ก ขนำด
กว้ำง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร จ ำนวน 1 ตัว 
(กองคลัง)

4,000

จัดซ้ือเก้ำอ้ี ขนำด กว้ำง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 ตัว

10,000

10,000
10,000

ค่าสาธารณูปโภค 40,000

190,960
180,960
180,960

ค่าวัสดุ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

วัสดุส ำนักงำน

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 180,960
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล (หน่วยตรวจสอบภำยใน)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย์ ฯลฯ (กองคลัง)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น เก้ำอ้ีพลำสติก ไม้
บรรทัด กรรไกร กระดำษ เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ธงชำติ 
แบบพิมพ์ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน แฟ้ม
ดินสอ ปำกกำ ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภำยใน)

งบด าเนินงาน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบบุคลากร

1,192,120

324,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 24,000
   เพ่ือจ่ยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนส่วนต ำบล (ส ำนักปลัด)

10,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000

640,000
40,000
30,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
(ส ำนักปลัด)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินท่ีปรับปรุงเงินเดือน ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล 
(ส ำนักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

138,120

522,120
522,120

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิก อปพร.ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ัง
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ อปพร. ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี (ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด)
งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด)    

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หน้าท่ี 72



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

270,000

100,000

60,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำลงทะเบียนฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัด)

   โครงกำรฝึกอบรมทบทวนพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ให้กับเจ้ำหน้ำท่ี อปพร. ผู้น ำชุมชน 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 80 ล ำดับท่ี 2 (ส ำนักปลัด)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
ค่าใช้สอย

โครงกำรสมำชิก อปพร.ร่วมปฏิบัติงำนต้ังจุดบริกำรและจุดตรวจภำยในต ำบลเน่ือง
ในเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ ฯลฯ

50,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ  เช่น ค่ำจัดหำเต็นท์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 80 ล ำดับท่ี 4 (ส ำนักปลัด)

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้กับ
เจ้ำหน้ำท่ี อปพร.ผู้น ำชุมชน

60,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอ่ืน ๆ (ส ำนักปลัด)
  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

ค่าวัสดุ 330,000

20,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น เก้ำอ้ีพลำสติก ไม้บรรทัด 
กรรไกร กระดำษ เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ธงชำติ แบบ
พิมพ์ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ ฯลฯ (ส ำนักปลัด)

10,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรีตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 30,000

30,000
เงินอุดหนุน 30,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้กับอ ำเภอ
เมืองปรำจีนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 80 ล ำดับท่ี 1 (ส ำนักปลัด)

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 100,000

10,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง 
สัญญำณไฟกระพริบ กรวยจรำจร ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น็อต และสกรู สำย
ไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต์ กระจกมองข้ำง    ฯลฯ  (ส ำนักปลัด) 

150,000

40,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุกำรเกษตร
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร  เช่น สปริงเกอร์ จอบ กรรไกรตัดหญ้ำ 
กรรไกรตัดแต่งก่ิงไม้ ปุ๋ย ยำก ำจัดวัชพืช สำยยำง ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เทปพันสำยไฟ หลอด
ไฟฟ้ำ ปล๊ัก สวิตช์ เบรกเกอร์  เคร่ืองรับโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ดอก
ล ำโพง ฯลฯ (ส ำนักปลัด)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุส ำนักงำน

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น  เส้ือ กำงเกง ถุงเท้ำ หมวก 
รองเท้ำ ถุงเมือ ผ้ำปิดจมูก ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือถังดับเพลิง สำยดับเพลิง ค่ำเติมน้ ำยำเคมีดับเพลิงและ
อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

255,840
255,840

341,840

1,895,700

50,000

36,000

50,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

341,380

86,000
ค่าตอบแทน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำเช่ำซ้ือ ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ผู้มีสิทธิ 
(ส ำนักปลัด)

36,000
งบด าเนินงาน

595,300เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำเช่ำบ้ำน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 255,840
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินท่ีปรับปรุงเงินเดือน ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล 
(ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่นค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินท่ีปรับปรุงเงินเดือน พนักงำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ส ำนักปลัด)

595,300

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

670,400
ค่าตอบแทน 9,000

42,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่พนักงำนครู (ส ำนักปลัด)

24,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 187,920

239,900

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ
ตำมระเบียบกฎหมำย (ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่นค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ  
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัด)

9,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี อัตรำคนละ 
430 บำท 
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 65 ล ำดับท่ี 2 (ส ำนักปลัด)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

เงินวิทยฐำนะ

งบด าเนินงาน

40,000

10,000

5,200

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก (ส ำนักปลัด)
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำป้ำยโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ (ส ำนักปลัด)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

ค่าใช้สอย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

 
หน้าท่ี 76



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

2,400
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำหนังสือเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี อัตรำคนละ 200 บำท 
(ส ำนักปลัด)
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร

3,600ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน
   เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี อัตรำคนละ 
300 บำท (ส ำนักปลัด)
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำเป็นค่ำหนังสือเรียน

2,400
   เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี อัตรำคนละ 200 
บำท (ส ำนักปลัด) 
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร

โครงกำรขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

ค่ำบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(ค่ำรำยหัว)

104,000

   เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 (ส ำนักปลัด)
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 71 ล ำดับท่ี 11 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำฯ เป็นค่ำอำหำรกลำงวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแผ่นดินทอง

32,300

10,000

   เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ส ำหรับเด็กอำยุ 2-4 ปี อัตรำคนละ 
1,700 บำท (ส ำนักปลัด)
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 65 ล ำดับท่ี 5 

30,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำฯ เป็น
ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแผ่นดินทอง (ส ำนักปลัด)
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 6 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน ได้แก่ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ (ส ำนักปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่าวัสดุ 358,000
วัสดุส ำนักงำน

5,000

8,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึกเลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง  
เมนบอร์ด แป้นพิมพ์แรม โปรแกรมเม้ำส์ คีย์บอร์ด ฮำร์ตดิสก์ ฯลฯ (ส ำนักปลัด) 

330,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 7 (ส ำนักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค 63,500

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้
ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้บริกำรของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กแผ่นดินทอง (ส ำนักปลัด)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เทปพันสำยไฟ หลอด
ไฟฟ้ำ ปล๊ัก สวิตช์ เบรกเกอร์  เคร่ืองรับโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ดอก
ล ำโพง ฯลฯ (ส ำนักปลัด)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000

15,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น เก้ำอ้ีพลำสติก ไม้บรรทัด 
กรรไกร กระดำษ เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ธงชำติ แบบ
พิมพ์ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ ฯลฯ 
(ส ำนักปลัด)

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่ำไฟฟ้ำ 50,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแผ่นดินทอง (ส ำนักปลัด) 

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล

8,500
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำน้ ำประปำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแผ่นดินทอง (ส ำนักปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

609,000

4,000

17,000

21,000

  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส ำนักปลัด)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองชะอม
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองชะอม 
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 9 (ส ำนักปลัด)

21,000

399,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท้ำวอู่ทอง 
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 9 (ส ำนักปลัด)

210,000

งบลงทุน

   เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส ำนักปลัด)

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดท้ำวอู่ทอง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 609,000
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

260,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่าตอบแทน 140,000
140,000

150,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพ อสม. 
เช่นค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ  
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 75 ล ำดับท่ี 2 (ส ำนักปลัด)

100,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ 
และกำรคุมก ำเนิดสุนัขและแมว เช่น วัคซีนและเวชภัณฑ์ 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 76 ล ำดับท่ี 7 (ส ำนักปลัด)

610,000

แผนงานสาธารณสุข

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน
ประจ ำหมู่บ้ำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000

ค่าใช้สอย

โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและยำคุมก ำเนิดส ำหรับสุนัขและ
แมว

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

470,000

   - เพ่ือจ่ำยเป็นตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน (ส ำนักปลัด)
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส ำรวจสุนัขและแมว ตัวละ 3 บำท/คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง (ส ำนัก
ปลัด)
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่ำง ๆเช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
เคร่ืองพ่นฝอยละออง ฯลฯ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

70,000
70,000

ค่าวัสดุ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือทรำยผสมน้ ำยำเคมีและน้ ำยำเคมีเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไข้เลือดออก (ส ำนักปลัด)

140,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

140,000เงินอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

140,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ละ 20,000 บำท 
   เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 75 ล ำดับท่ี 3 (ส ำนักปลัด)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 24,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนส่วนต ำบล (กองช่ำง)

1,042,860
1,042,860

1,636,760
งบบุคลากร

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เงินประจ ำต ำแหน่ง
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนต ำบล สำยงำนผู้บริหำร 
(กองช่ำง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินท่ีปรับปรุงเงินเดือน ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล 
(กองช่ำง)

42,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 632,820

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง)

งบด าเนินงาน 440,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000

320,040

ค่าตอบแทน 10,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ
ตำมระเบียบกฎหมำย (กองช่ำง)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

80,000
วัสดุส ำนักงำน

300,000

50,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่นค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 (กองช่ำง)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร

5,000

5,000วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

30,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น เก้ำอ้ีพลำสติก ไม้บรรทัด 
กรรไกร กระดำษ เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ธงชำติ แบบ
พิมพ์ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ  ฯลฯ 
(กองช่ำง)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง 
สัญญำณไฟกระพริบ กรวยจรำจร ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น็อต และสกรู สำย
ไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต์ กระจกมองข้ำง  ฯลฯ (กองช่ำง)

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ (กองช่ำง)

40,000วัสดุคอมพิวเตอร์
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึกเลเซอร์ กระดำษต่อเน่ือง  
เมนบอร์ด แป้นพิมพ์แรม โปรแกรมเม้ำส์ คีย์บอร์ด ฮำร์ตดิสก์ ฯลฯ (กองช่ำง)

350,000ค่าใช้สอย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน ได้แก่ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอ่ืน ๆ (กองช่ำง)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

153,900งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

141,000

153,900

    เพ่ือจัดซ้ือเก้ำอ้ีเหล็ก จ ำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเป็นโครงเก้ำอ้ีท ำด้วย
เหล็ก ขนำด กว้ำง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 ตัวจ ำนวน 1 ตัว (กองช่ำง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

1,437,400
200,000งบด าเนินงาน

8,900
   เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network แบบท่ี 1 โดยมี
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กองช่ำง)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network แบบท่ี 1

งานไฟฟ้าและประปา

100,000

(กองช่ำง)

200,000ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟฟ้ำและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพ่ิมเติม ค่ำธรรมเนียมรวมถึงกำร
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำกำรเพ่ิมก ำลังไฟฟ้ำ

100,000
(กองช่ำง)

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตัดแต่งก่ิงไม้ต้นไม้ข้ำงทำงสำธำรณะในต ำบลโคกไม้ลำย

ขยำยเขตเสียงตำมสำยภำยในต ำบลโคกไม้ลำย
   ด ำเนินกำรขยำยเขตเสียงตำมสำย หมู่ท่ี 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ต ำบลโคกไม้
ลำย (กองช่ำง)

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเก้ำอ้ี ขนำด กว้ำง 65 เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 ตัว

4,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

1,237,400
เงินอุดหนุน 1,237,400

งบเงินอุดหนุน

167,400

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครนำยก ในกำร
ด ำเนินโครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำคนครนำยก ถนนชลประทำน หมู่ 4 
ระยะทำงยำวประมำณ 1,163 เมตร 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 43 ล ำดับท่ี 30 (กองช่ำง)

694,000
เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ

โครงกำรขยำยเขตประปำภูมิภำคสำยชลประทำน หมู่ 4

โครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค สำยเต็มพัฒนำ หมู่ 1

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในกำรด ำเนินกำรติดต้ัง
โคมไฟส่องสว่ำงรำยทำง ซอยหลังเพ็ชรธำนี หมู่ 6 จ ำนวน 15 จุด 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 53 ล ำดับท่ี 71 (กองช่ำง)

150,000โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมไฟฟ้ำส่องสว่ำงรำยทำง ซอยหลังเพ็ชรธำนี หมู่ 6

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครนำยก ในกำร
ด ำเนินโครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค สำยเต็มพัฒนำ หมู่ 1 ระยะทำง
ยำวประมำณ 282 เมตร 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 37 ล ำดับท่ี 9 (กองช่ำง)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

170,000

56,000โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงรำยทำง จำกบ้ำนตำณัฐถึงซอยโชคดี หมู่ 3

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงรำยทำง ถนนประชำนิมิตร - ถนนชลประทำน หมู่
 7

80,000

2,626,360

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในกำรด ำเนินกำรติดต้ัง
โคมไฟส่องสว่ำงรำยทำง ถนนประชำนิมิตร-ถนนชลประทำน หมู่ 7 จ ำนวน 17 
จุด 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 58 ล ำดับท่ี 88 (กองช่ำง)

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
521,360
521,360

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในกำรติดต้ังโคมไฟส่อง
สว่ำงรำยทำง จ ำนวน 14 โคม ซอยโชคดี หมู่ท่ี 3 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 41 ล ำดับท่ี 23 (กองช่ำง)

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนจ้ำง ค่ำตอบแทน
ส ำหรับพนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำร เส่ียงภัยต่อสุขภำพ (กองช่ำง)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 441,360
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

2,105,000

640,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรสถำนท่ีท้ิงขยะและค่ำบริกำรก ำจัดขยะ (กองช่ำง)

540,000

500,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่ำง ๆเช่น รถยนต์บรรทุกขยะ และ
อุปกรณ์ ฯลฯ (กองช่ำง)

50,000

300,000

ค่าวัสดุ 425,000
75,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น  เส้ือ กำงเกง ถุงเท้ำ หมวก 
รองเท้ำ ถุงเมือ ผ้ำปิดจมูก ฯลฯ (กองช่ำง) 

   เพ่ือจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย แบบพลำสติก ทรงกระบอกปำกถังกว้ำง มีฝำ
เปิด-ปิด ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 ลิตร มีหูห้ิว และเจำะรูท่ีก้นถัง ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง ประมำณ 1.5 เซนติเมตร จ ำนวน 5 รู พร้อมสกรีนข้อควำม
ตำมท่ี อบต. ก ำหนด จ ำนวน 100 ถัง รำคำถังละ 750 บำท (กองคลัง)

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย 1,680,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ (กองช่ำง) 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำร หรือเพ่ือเสริม
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีปกติ กรณีไม่มีต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลหรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำท่ีก ำหนด เน่ืองจำกปริมำณงำนมำกหรือ
กำรซ้ือบริกำรจำกผู้รับจ้ำงรำยช้ิน 
   เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันท่ี 
10 กรกฎำคม  2563 (กองช่ำง)

ค่ำใช้บริกำรสถำนท่ีท้ิงขยะและค่ำบริกำรก ำจัดขยะ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

ค่าใช้สอย

10,000

10,000
10,000

โครงกำรท้องถ่ินร่วมใจใส่ใจส่ิงแวดล้อม

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

20,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและจัดท ำแผนพัฒนำ
ต ำบล/หมู่บ้ำน 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 77 ล ำดับท่ี 2 (ส ำนักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบด าเนินงาน 20,000

20,000

20,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

10,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท้องถ่ินร่วมใจใส่ใจส่ิงแวดล้อม
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 72 ล ำดับท่ี 1 (ส ำนักปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

งบด าเนินงาน 210,000

โครงกำรเเข่งขันกีฬำสัมพันธ์ต่อต้ำนภัยยำเสพติด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 210,000

10,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำส ำหรับกำรแข่งขันกีฬำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 70 ล ำดับท่ี 7 (ส ำนักปลัด) 

วัสดุกีฬำ

200,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ต้ำนภัยยำ
เสพติด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น ค่ำอำหำร ค่ำชุดกีฬำแข่งขัน เป็น
ต้น 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 70 ล ำดับท่ี 6 (ส ำนักปลัด)

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย 200,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

180,000
180,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน

100,000

180,000ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเวที เป็นต้น 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 69 ล ำดับท่ี 1 (ส ำนักปลัด)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรแห่เทียนพรรษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเทียน เป็นต้น 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 69 ล ำดับท่ี 3 (ส ำนักปลัด)

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

30,000โครงกำรตักบำตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตักบำตรเฉลิมพระเกียรติตำม
โครงกำรบรรพชำอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกำสต่ำง ๆ  เช่น ค่ำเต็นท์ 
เก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ป้ำยโครงกำร เป็นต้น 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 69 ล ำดับท่ี 5 (ส ำนักปลัด)

งำนประเพณีสงกรำนต์ 20,000
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น ค่ำเต็นท์ ค่ำอำหำร เงินรำงวัล  เป็นต้น 
   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564
   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 69 ล ำดับท่ี 4 (ส ำนักปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท59,000

500,000โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวท่ีท ำกำร อบต.โคกไม้ลำย

100,000

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. สำยย่ำเจียว หมู่ 2 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 24.75 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
99 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงตำมสภำพ 
   ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 39 ล ำดับท่ี 17 (กองช่ำง) 

2,243,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. สำยย่ำเจียว หมู่ 2

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำงของ อบต. (กองช่ำง)

งบลงทุน 2,243,000
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,243,000

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงร้ัวของท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย ตำมแบบท่ี อบต. ก ำหนด 
   ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 62 ล ำดับท่ี 103 (กองช่ำง)

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย

อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   34,000,000   บาท   แยกเป็น

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยสุขใจ (รอบสระหนองบึง) 
หมู่ 5 กว้ำงเฉล่ีย 4 เมตร ยำว 350 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่ำ 1,400 ตำรำงเมตร 
   ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 50 ล ำดับท่ี 59 (กองช่ำง)

842,000

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ซอยเพ็ชรทิม หมู่ 2
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินวำงท่อระบำยน้ ำ ซอยเพ็ชรทิม หมู่ 2 โดยวำงท่อระบำย
น้ ำ ขนำด 0.60 เมตร ยำวประมำณ 238 เมตร พร้อมบ่อพัก 
   ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 39 ล ำดับท่ี 18 (กองช่ำง)

742,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยสุขใจ (รอบสระหนองบึง) หมู่ 5

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
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128,000 128,000

8,000 8,000

7,200,000 7,200,000

1,700,000 1,700,000

30,000 30,000

2,099,120 2,099,120

392,440 392,440

75,000 75,000

514,080 514,080

42,120 42,120

42,120 42,120

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบ้ียยังชีพความพิการ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/
รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินส ารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
 (ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 94 



งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

86,400 86,400

763,200 763,200

3,445,740 138,120 597,220 632,820 4,813,900

132,000 24,000 24,000 180,000

168,000 42,000 210,000

1,030,800 324,000 187,920 761,400 2,304,120

96,000 36,000 24,000 104,000 260,000

42,000 42,000

136,000 30,000 140,000 306,000

20,000 10,000 30,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้างเงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

156,000 36,000 192,000

105,000 9,000 10,000 124,000

30,000 30,000

100,000 100,000

190,000 540,000 730,000

8,000 8,000

20,000 20,000

30,000 30,000

10,000 10,000

20,000 20,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

ค่าเช่าบ้าน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ
ค่าจัดท าแผนท่ีภาษี

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าติดต้ังไฟฟ้า

ค่ารังวัดและตรวจสอบท่ีดิน
สาธารณประโยชน์และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เก่ียวกับ
ท่ีดินสาธารณประโยชน์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิคส์

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
อบต.โคกไม้ลาย

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

200,000 200,000

180,000 60,000 50,000 50,000 340,000

10,000 10,000

250,000 250,000

20,000 20,000

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบลและผู้น าชุมชน 
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลัย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล ผู้น าชุมชน และเยาวชน
 ต าบลโคกไม้ลาย

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานส่วนต าบล

งบด าเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 97 



งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

130,000 100,000 30,000 10,000 800,000 1,070,000

60,000 60,000

50,000 50,000

10,000 10,000

40,000 40,000

5,200 5,200

3,600 3,600

2,400 2,400ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการฝึกอบรมทบทวน
พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
เจ้าหน้าท่ี อปพร.ผู้น าชุมชน

โครงการสมาชิก อปพร.ร่วม
ปฏิบัติงานต้ังจุดบริการและ
จุดตรวจภายในต าบลเน่ืองใน
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
ฯลฯ

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก

งบด าเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2,400 2,400

32,300 32,300

10,000 10,000

104,000 104,000

100,000 100,000

150,000 150,000

100,000 100,000

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักย
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน

ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า
และติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าการ
เพ่ิมก าลังไฟฟ้า

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาฯ เป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผ่นดินทองโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยา
คุมก าเนิดส าหรับสุนัขและแมว

ค่าบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน(ค่าราย
หัว)โครงการขับข่ีปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย

งบด าเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

100,000 100,000

640,000 640,000

20,000 20,000

10,000 10,000

100,000

30,000

200,000

30,000

20,000

160,000 10,000 15,000 30,000 215,000

20,000 20,000 5,000 45,000

30,000 330,000 75,000 435,000

20,000

30,000

200,000

30,000

100,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงการท้องถ่ินร่วมใจใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งก่ิง
ไม้ต้นไม้ข้างทางสาธารณะใน
ต าบลโคกไม้ลาย

ค่าใช้บริการสถานท่ีท้ิงขยะ
และค่าบริการก าจัดขยะ

งานประเพณีสงกรานต์

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ต่อต้านภัยยาเสพติด

โครงการตักบาตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล

วัสดุงานบ้านงานครัว

งบด าเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30,000 30,000

65,000 150,000 5,000 220,000

205,000 305,000 510,000

20,000 10,000 30,000

10,000 10,000

10,000 100,000 50,000 160,000

95,000 8,000 40,000 143,000

10,000 10,000

40,000 40,000

70,000 70,000

10,000

364,000 50,000 414,000

27,000 5,000 32,000

3,000 3,000

45,000 45,000

39,000 8,500 47,500

20,000 20,000

10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์วัสดุกีฬา

วัสดุอ่ืน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

งบด าเนินงาน
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข
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8,000 4,000 12,000

30,000 30,000

64,400 64,400

6,400 6,400

51,000 51,000

32,000 32,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 65 
เซนติเมตร ลึก 74 เซนติเมตร
 สูง 115 เซนติเมตร จ านวน
 1 ตัว

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติก 
ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน
 2 เคร่ือง
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4,000 4,000 8,000

600,000 600,000

17,000 17,000

141,000 141,000

8,900 8,900

100,000

500,000500,000

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในต าบลโคกไม้ลาย
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวด าชนิด Network 
แบบท่ี1

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิดภายในและภายนอก
อาคารท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิง
ปลูกสร้างต่าง ๆ
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก

โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการ 
อบต.โคกไม้ลาย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หน้าท่ี 103 



งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข
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59,000

842,000

742,000

30,000 30,000

210,000 210,000

399,000 399,000

140,000 140,000

742,000

842,000

59,000

งบลงทุน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายสุขใจ (รอบสระหนองบึง)
 หมู่ 5โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยเพ็ชรทิม หมู่ 2

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายย่าเจียว หมู่ 2

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองชะอม

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรีตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวมแผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข
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694,000 694,000

167,400 167,400

150,000 150,000

56,000 56,000

170,000 170,000

11,632,560 9,964,260 1,192,120 2,237,540 610,000 5,700,520 30,000 34,000,0002,243,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทาง ถนนประชา
นิมิตร -ถนนชลประทาน หมู่ 7

รวม

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ซอย
หลังเพ็ชรธานี หมู่ 6

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทาง จากบ้านตาณัฐ
ถึงซอยโชคดี หมู่ 3

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาคสายชลประทาน หมู่ 4

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค สายเต็มพัฒนา 
หมู่ 1

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

390,000
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