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องคการบริหารสวนตําบลลาดงา
เขต/อําเภอ เสนา    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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หมูที่ 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ลาดงา
  เขต/อําเภอ เสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13110

พื้นที่ 16.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,243 คน
ชาย 1,549 คน

หญิง 1,694 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลลาดงา
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดงา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลลาดงา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดงาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 43,282,400.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,087,654.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,434,483.80 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 200.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,327,110.20 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,881.19 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 64,869.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 103,583.99 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 3,812.40 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,258,588.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 10,883,375.60 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 988,296.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 20,466,707.43 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,745,055.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,067,045.03 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,737,388.27 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,285,904.03 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 631,314.60 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 988,296.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลลาดงา
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 12,881.19 35,000.00 115,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

64,869.00 100,000.00 116,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 103,583.99 150,000.00 170,700.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,812.40 7,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 185,146.58 292,000.00 413,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,258,588.02 14,708,000.00 14,587,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,258,588.02 14,708,000.00 14,587,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 10,883,375.60 12,000,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,883,375.60 12,000,000.00 12,000,000.00

รวม 27,327,110.20 27,000,000.00 27,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลลาดงา
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,745,055.50 6,961,600.00 7,491,000.00

งบบุคลากร 8,067,045.03 11,118,900.00 11,404,820.00

งบดําเนินงาน 2,737,388.27 4,397,600.00 4,175,000.00

งบลงทุน 2,285,904.03 3,698,900.00 2,885,400.00

งบเงินอุดหนุน 631,314.60 823,000.00 1,043,780.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,466,707.43 27,000,000.00 27,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลลาดงา

อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลลาดงา
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,475,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 836,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,495,960

แผนงานสาธารณสุข 776,380

แผนงานสังคมสงเคราะห 609,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,328,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 665,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 215,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,970,840

แผนงานการเกษตร 135,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,491,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,491,000 7,491,000
    งบกลาง 7,491,000 7,491,000

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,474,640 422,700 2,130,240 355,320 7,382,900
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,534,320 0 0 0 1,534,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,940,320 422,700 2,130,240 355,320 5,848,580

งบดําเนินงาน 1,346,400 5,000 322,000 0 1,673,400
    คาตอบแทน 185,000 0 120,000 0 305,000

    คาใช้สอย 474,400 5,000 122,000 0 601,400

    คาวัสดุ 310,000 0 80,000 0 390,000

    คาสาธารณูปโภค 377,000 0 0 0 377,000

งบลงทุน 275,500 0 111,000 0 386,500
    คาครุภัณฑ 275,500 0 111,000 0 386,500

งบเงินอุดหนุน 33,000 0 0 0 33,000
    เงินอุดหนุน 33,000 0 0 0 33,000

รวม 6,129,540 427,700 2,563,240 355,320 9,475,800

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 626,640 0 626,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 626,640 0 626,640

งบดําเนินงาน 120,000 50,000 170,000
    คาวัสดุ 120,000 0 120,000

    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

งบลงทุน 40,000 0 40,000
    คาครุภัณฑ 40,000 0 40,000

รวม 786,640 50,000 836,640

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 475,320 455,560 0 930,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 475,320 455,560 0 930,880

งบดําเนินงาน 169,400 544,900 70,000 784,300
    คาใช้สอย 120,000 121,500 70,000 311,500

    คาสาธารณูปโภค 49,400 0 0 49,400

    คาวัสดุ 0 423,400 0 423,400

งบเงินอุดหนุน 0 780,780 0 780,780
    เงินอุดหนุน 0 780,780 0 780,780

รวม 644,720 1,781,240 70,000 2,495,960

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 454,080 0 454,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 454,080 0 454,080

งบดําเนินงาน 32,300 110,000 142,300
    คาวัสดุ 32,300 30,000 62,300

    คาใช้สอย 0 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 0 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 0 180,000

รวม 666,380 110,000 776,380

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 0 459,600 459,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 459,600 459,600

งบดําเนินงาน 130,000 10,000 140,000
    คาตอบแทน 120,000 0 120,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 130,000 479,600 609,600

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ รวม

งบบุคลากร 420,180 0 0 420,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 420,180 0 0 420,180

งบดําเนินงาน 282,000 0 0 282,000
    คาตอบแทน 10,000 0 0 10,000

    คาใช้สอย 155,000 0 0 155,000

    คาวัสดุ 117,000 0 0 117,000

งบลงทุน 0 476,600 150,000 626,600
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 476,600 0 476,600

    คาครุภัณฑ 0 0 150,000 150,000

รวม 702,180 476,600 150,000 1,328,780

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 665,000 665,000
    คาใช้สอย 665,000 665,000

รวม 665,000 665,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 130,000 175,000
    คาใช้สอย 30,000 130,000 160,000

    คาวัสดุ 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 0 40,000 40,000

รวม 45,000 170,000 215,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,130,540 0 1,130,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,130,540 0 1,130,540

งบดําเนินงาน 8,000 0 8,000
    คาตอบแทน 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 3,000 0 3,000

งบลงทุน 81,000 1,751,300 1,832,300
    คาครุภัณฑ 81,000 0 81,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,751,300 1,751,300

รวม 1,219,540 1,751,300 2,970,840

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 85,000 50,000 135,000
    คาใช้สอย 5,000 50,000 55,000

    คาวัสดุ 80,000 0 80,000

รวม 85,000 50,000 135,000

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8,173.53 10,738.19 30,000.00 266.67 % 110,000.00
     ภาษีป้าย 1,956.00 2,143.00 5,000.00 10.00 % 5,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 10,129.53 12,881.19 35,000.00 115,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 58,710.00 60,280.00 60,000.00 10.00 % 66,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 400.00 25.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 921.00 1,068.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 50.00 300.00 300.00 0.00 % 300.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 9,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,400.00 1,501.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

20,500.00 0.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

600.00 0.00 200.00 50.00 % 300.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 367.00 260.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 338.00 460.00 2,000.00 -95.00 % 100.00
     รายได้คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 82,886.00 64,869.00 100,000.00 116,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 183,014.98 103,583.99 150,000.00 13.80 % 170,700.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 1,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 184,114.98 103,583.99 150,000.00 170,700.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 17.54 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 1,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 400.00 2,312.40 2,000.00 150.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 417.54 3,812.40 7,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 562,869.14 600,556.90 500,000.00 -4.00 % 480,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,124,723.65 8,491,004.70 7,000,000.00 1.43 % 7,100,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,450,220.86 3,660,524.51 4,000,000.00 -2.50 % 3,900,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 181,102.83 171,329.88 170,000.00 17.65 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,545,155.30 2,686,154.33 2,495,000.00 -7.82 % 2,300,000.00
     คาภาคหลวงแร 21,263.15 22,612.61 18,000.00 -11.11 % 16,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 22,628.69 14,822.09 15,000.00 26.67 % 19,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

613,992.00 610,522.00 500,000.00 10.00 % 550,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 801.00 1,061.00 10,000.00 120.00 % 22,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,522,766.62 16,258,588.02 14,708,000.00 14,587,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,740,467.00 10,883,375.60 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,740,467.00 10,883,375.60 12,000,000.00 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 25,540,781.67 27,327,110.20 27,000,000.00 27,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 115,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 110,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 5,500 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 116,800 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 66,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 300 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 300 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 170,700 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 170,700 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,587,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 480,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,100,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,900,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,300,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 16,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 19,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 550,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 22,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 104,564 92,444 128,300 1.33 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,609 5,200 7,700 3.9 % 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,965,200 5,027,200 5,100,000 0 % 5,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 900,800 872,800 870,000 0 % 870,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 1,659,872 335,471.5 1,672,600 -40.21 % 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 300,000 0 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 71,000 71,000 71,000 0 % 71,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลลาดงา

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

128,380 328,940 0 0 % 0

รวมงบกลาง 7,847,425 6,745,055.5 8,161,600 7,491,000
รวมงบกลาง 7,847,425 6,745,055.5 8,161,600 7,491,000
รวมงบกลาง 7,847,425 6,745,055.5 8,161,600 7,491,000

รวมแผนงานงบกลาง 7,847,425 6,745,055.5 8,161,600 7,491,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 449,080 14.47 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 37,120 13.47 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 37,120 13.47 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 58,400 47.95 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,540,800 697,200 21.86 % 849,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 2,225,520 1,278,920 1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,761,601 1,662,580 1,686,140 20 % 2,023,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

3,937 12,200 80,000 31.63 % 105,300

เงินประจําตําแหนง 77,000 84,000 140,000 20 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,055,036 1,366,856 578,280 0.64 % 582,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,140 112,515 63,900 -3.57 % 61,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,970,714 3,238,151 2,548,320 2,940,320
รวมงบบุคลากร 5,196,234 5,463,671 3,827,240 4,474,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 97,800 98,600 102,000 27.45 % 130,000

คาเชาบ้าน 38,000 8,000 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 26,400 32.58 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 147,770 128,100 328,400 185,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 642,720 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 105,165 100,000 0 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการคนสวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ลาดงา

0 30,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดงา

0 90,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่

0 90,000 90,000 0 % 90,000

คาจ้างเหมาบริการออกแบบและประมวล
ผลความพึงพอใจ

0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 42,000 45,000 86.67 % 84,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 1,000 1,000 0 % 1,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 19,700 0 0 % 0

คาบอกรับสิ่งพิมพ์ 0 2,370 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์สวนกลาง 0 4,202.96 18,400 0 % 18,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,190 2,775 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามนโยบายรัฐบาล 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 513,600 -90.26 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 11,940 120,000 -58.33 % 50,000

คาพวงมาลัย ดอกไม้ พวงมาลา 0 2,000 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

33,150 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,567.45 4,950 210,000 -76.19 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 685,627.45 406,102.96 1,129,000 474,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 136,605 48,508.4 40,000 50 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,975 36,359.42 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,400 62,885.7 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,739.94 105,399.2 186,000 -46.24 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,253 8,252 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,400 89,671.9 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 353,372.94 351,076.62 366,000 310,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  20:19 หน้า : 5/42



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

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 196,027.13 182,333.81 220,000 13.64 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,875 4,555 6,000 0 % 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 18,783 1,495 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 99,979.76 112,419.92 104,000 0 % 104,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 8,000 25 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 318,664.89 300,803.73 345,000 377,000
รวมงบดําเนินงาน 1,505,435.28 1,186,083.31 2,168,400 1,346,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 42,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 100,000 0 0 100 % 81,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงค์) 0 0 0 100 % 22,500

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับนักบริหารงานทั่ว
ไป จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท (ไมปรากฎในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นราคาท้องตลาด)

0 10,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 
3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 10,500 
บาท (ไมปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ เป็นราคาท้องตลาด)

0 6,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบโทรศัพท์ได้ 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ 17,000 บาท (ไมปราก
ฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
เป็นราคาท้องตลาด)

0 16,906 0 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส พร้อมติด
ตั้ง

0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อชุดตู้ลําโพงแบบเคลื่อนที่ 0 44,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 0 239,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4500 Lumens จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 53,000 บาท (ปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563) โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถตอ
กับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวีดีโอ
2.ใช้ 3D หรือ 3LCD หรือ LCD Panel 
หรือระบบ  DLP
3.รดับ  XGA เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพ
4.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสอง
สวางขึ้นต่ํา (ANSI Lumens)

0 52,500 0 0 % 0

จัดซื้อพร้อมติดตั้งไมโครโฟนห้องประชุม 
สําหรับผู้รวมประชุมในห้องประชุม อบต
.ลาดงา

0 50,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 42,405.5 91,771 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

0 30,976.65 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 142,405.5 542,053.65 80,000 275,500
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รวมงบลงทุน 142,405.5 542,053.65 80,000 275,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 33,000 33,000 33,000 0 % 33,000

รวมเงินอุดหนุน 33,000 33,000 33,000 33,000
รวมงบเงินอุดหนุน 33,000 33,000 33,000 33,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,877,074.78 7,224,807.96 6,108,640 6,129,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 402,720 4.96 % 422,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 402,720 422,700
รวมงบบุคลากร 0 0 402,720 422,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,000 66.67 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 38,000 5,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 440,720 427,700
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 342,840 741,336.03 801,320 41.02 % 1,130,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -11.25 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 41,548 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 256,980 271,760 3.88 % 282,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 369,838 505,047 572,640 4.51 % 598,440
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,484 81,112 70,020 -19.79 % 56,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,020,722 1,626,023.03 1,781,740 2,130,240
รวมงบบุคลากร 1,020,722 1,626,023.03 1,781,740 2,130,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 140,000 -92.86 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 40,000 114,000 120,000 -16.67 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 61,200 114,000 265,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 246,500 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 5,346 17,000 0 % 17,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 42,000 45,000 0 % 45,000
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เข้าปก
หนังสือ

0 18,100 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,008 18,720 70,000 -57.14 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 250,508 84,166 162,000 122,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 129,270 26,585 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 12,357 4,470 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 232,950 8,550 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 374,577 39,605 85,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 686,285 237,771 512,000 322,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 0 0 0 100 % 81,000

จัดซื้อเก้าทํางานสําหรับนักบริหารงานคลัง  
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 
5,000 บาท (ไมปรากฎตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นราคาท้องตลาด)

0 5,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงาน  จํานวน 
3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500  
บาท (ไมปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ เป็นราคาท้องตลาด)

0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบ
แครสั้น (Epson LQ-590) คุณลักษณะพื้น
ฐานตามกระทรวง ICT กําหนด  จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท

0 20,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 29,840 13,270 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,840 45,770 30,000 111,000
รวมงบลงทุน 29,840 45,770 30,000 111,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,736,847 1,909,564.03 2,323,740 2,563,240
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,613,921.78 9,134,371.99 8,873,100 9,475,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 551,640 0.54 % 554,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 623,640 626,640
รวมงบบุคลากร 0 0 623,640 626,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 850 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 93,012.4 29,900 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 93,862.4 29,900 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 93,862.4 29,900 170,000 120,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 7200 เป็นเงิน 50400 
บาท

0 0 50,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 15,132.09 5,791.38 40,000 0 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,132.09 5,791.38 90,400 40,000
รวมงบลงทุน 15,132.09 5,791.38 90,400 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 108,994.49 35,691.38 884,040 786,640
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

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

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหรุทาง
ถนน

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน/ขยายเครือขาย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรีอน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อม
กระเช้าไฟฟ้า

0 0 2,600,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,600,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 2,600,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 2,660,000 50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 108,994.49 35,691.38 3,544,040 836,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 78,220 16,880 2,004.98 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 186,456 220,800 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,483 36,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 213,939 335,020 136,880 475,320
รวมงบบุคลากร 213,939 335,020 136,880 475,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 29,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่

0 0 0 100 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก  คาจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดงา จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 7,500 บาท

0 0 90,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้สู
โลกว้างของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลลาดงา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 90,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,619 16,007 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,495 8,804 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 36,114 24,811 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 39,200 2.04 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,400 0 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 48,600 49,400
รวมงบดําเนินงาน 36,114 24,811 167,600 169,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 250,053 359,831 304,480 644,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 305,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 119,640 5.52 % 126,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 143,640 455,560
รวมงบบุคลากร 0 0 143,640 455,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 119,600 -13.96 % 102,900

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 3,000 186.67 % 8,600

โครงการสงเสริมการเรียนรู้กอนวัยเรียน 0 29,252.96 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

0 112,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

90,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 90,700 141,252.96 132,600 121,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 360,000 -2.78 % 350,000

คาอาหารเสริม (นม) 329,910.8 339,040 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 7,200 -16.67 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 11,652.3 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 38,325 46,125 5,000 -16 % 4,200

วัสดุอื่น 0 11,056 90,800 -57.93 % 38,200

รวมค่าวัสดุ 368,235.8 407,873.3 488,000 423,400
รวมงบดําเนินงาน 458,935.8 549,126.26 630,600 544,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

 จัดทําป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลลาดงา จํานวน 1 ป้าย 
ตามรูปแบบและรายละเอียดที่กองชาง อบต
.ลาดงากําหนด เป็นเงิน 58,800  บาท

0 0 58,800 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 58,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 58,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 624,000 582,000 600,000 30.13 % 780,780

รวมเงินอุดหนุน 624,000 582,000 600,000 780,780
รวมงบเงินอุดหนุน 624,000 582,000 600,000 780,780

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,082,935.8 1,131,126.26 1,433,040 1,781,240
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 70,000

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

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 70,000 0 0 70,000
รวมแผนงานการศึกษา 1,402,988.8 1,490,957.26 1,737,520 2,495,960

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 379,800 2.18 % 388,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 51,000 29.41 % 66,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 430,800 454,080
รวมงบบุคลากร 0 0 430,800 454,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 32,300

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 32,300
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 32,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000 0 180,000 0 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 180,000 0 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 0 180,000 180,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 180,000 0 610,800 666,380
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพรระบาดของโรคติดตออันตราย 
โรคติดเชื้ออันตราย หรือ โรคติดตอ
อันตรายอุบัติใหม

0 34,552.44 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุม
กําเนิด และเวชภัณฑ์การทําหมันสัตว์

0 34,932 0 0 % 0

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพรระบาดของโรคติดตออันตราย

0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

75,432 0 82,000 -39.02 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 75,432 69,484.44 82,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 75,432 69,484.44 82,000 110,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 75,432 69,484.44 82,000 110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 255,432 69,484.44 692,800 776,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 110,000 9.09 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 110,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 120,000 130,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 120,000 130,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 114,880 61.39 % 185,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 266,160 3.02 % 274,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 381,040 459,600
รวมงบบุคลากร 0 0 381,040 459,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 52,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 52,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม ของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 62,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 443,040 479,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 563,040 609,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 538,253 563,524 352,920 2.21 % 360,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,640 78,807 60,000 -0.9 % 59,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 610,893 642,331 412,920 420,180
รวมงบบุคลากร 610,893 642,331 412,920 420,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 83,046.5 0 50,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 50,500 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 135,600 0 0 % 0
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คาดําเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์

0 0 5,000 0 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 5,300 0 0 % 0

คาบริการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

0 0 0 100 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนคณะกรรมการ 0 70,350 0 0 % 0

คาตอบแทนบุคคลภายนอก 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

0 0 80,000 -25 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

101,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 184,846.5 261,750 265,000 155,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,855 7,480 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 98,247.3 51,206.99 119,000 -74.79 % 30,000
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วัสดุกอสร้าง 134,538.9 118,984.27 200,000 -70 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 432 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,250 17,227 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 303,891.2 195,330.26 351,000 117,000
รวมงบดําเนินงาน 488,737.7 457,080.26 626,000 282,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับนักบริหารงานชาง 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 
5,000  บาท (ไมปรากฎตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เป็นราคาท้อง
ตลาด)

0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ 
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

0 4,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 83,850 0 0 0 % 0

คาซอมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย 0 29,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,850 39,400 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 5 ตําบลลาดงา

0 343,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู
ที่ 8 ตําบลลาดงา

0 260,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 603,000 0 0
รวมงบลงทุน 83,850 642,400 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า สาขาเสนา 0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,183,480.7 1,741,811.26 1,043,920 702,180
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างลานอเนกประสงค์  หมูที่ ๔ บ้าน
หมูตาล  ลานอเนกประสงค์  

29,300 0 0 0 % 0

วางทอสี่เหลี่ยม  คสล. ลํารางหนองกระพัง  
หมู ๖ บ้านหนองโน

114,000 0 0 0 % 0

วางทอสี่เหลี่ยม คสล. หมูที่ ๙  บ้านคลอง
มอญ  คลองมอญเหนือ - ใต้

114,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ(โซลาเซลล์)

0 0 0 100 % 476,600

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

501,000 677,789 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง เพื่อจายคาซอมแซมถนนลูกรังไหล
ทางในหมูบ้าน ถมดินรองน้ํา ฯลฯ ที่เกี่ยว
กับถนน ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1-9 ตําบล
ลาดงา

0 187,100 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 2 บ้าน
ยานซื่อ

0 185,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 3 211,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ที่ชํารุดทรุดตัวในเขตพื้นที่  ถนน
ทางเข้าอาคารอเนกประงค์  หมู ๗ บ้านราง
เสาธง ตําบลลาดงา

134,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ ๔ บ้านหมูตาล ถนนหน้าโรงเรียนรา
ษฏร์ศุภประดิษฐ์ จํานวน  ๔  ชวง

186,900 0 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ ๑ 
บ้านคลองตะเคียน  ตําบลลาดงา ถนนทาง
เข้าบ้าน ผช. สําราญ  ไตรทิตย์  

101,400 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,391,600 1,049,889 0 476,600
รวมงบลงทุน 1,391,600 1,049,889 0 476,600

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,391,600 1,049,889 0 476,600
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งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สนาม

คาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเลนสนามให้
แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลลาดงา

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 150,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 150,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 42,702 60,120 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,702 60,120 0 0
รวมงบดําเนินงาน 42,702 60,120 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 42,702 60,120 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,617,782.7 2,851,820.26 1,043,920 1,328,780
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 23,032 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,920 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบําบัดฟนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ตําบล และการ
จัดทําแผนชุมชน

0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัยการ ปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น และป้องกันการทุจริตภาค
รัฐ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯหลักสูตรทบทวน

0 0 60,000 -50 % 30,000

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพัฒนาตําบลลาด
งา

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมบทบาทสตรี ตําบลลาดงา 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนหมูบ้านเข้มแข็งปลอดยา
เสพติด

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามระบบ
ประชาธิปไตย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การใช้สิทธิเลือกตั้ง

0 0 9,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอย

0 0 10,000 1,400 % 150,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารผู้
นําชุมชน พนักงาน

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 230,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุมอาชีพ

0 0 20,000 400 % 100,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 12,920 23,032 409,000 665,000
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รวมงบดําเนินงาน 12,920 23,032 409,000 665,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 12,920 23,032 409,000 665,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,920 23,032 409,000 665,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,185 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการจัดการแขงขันกีฬาของเด็กและ
เยาวชน ประชาชน ตําบลลาดงา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,185 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 29,185 0 30,000 45,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 29,185 0 30,000 45,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้าคายปฏิบัติธรรมของเด็กและ
เยาวชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี
ตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการประเพณีหลอเทียนและแหเทียน
พรรษา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 22,897.2 16,314.6 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 22,897.2 16,314.6 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 22,897.2 16,314.6 40,000 40,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 22,897.2 16,314.6 110,000 170,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 52,082.2 16,314.6 140,000 215,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 315,900 110.03 % 663,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -11.25 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 21,000 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 362,280 1.85 % 369,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 39,900 -12.93 % 34,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 763,080 1,130,540
รวมงบบุคลากร 0 0 763,080 1,130,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 13,000 -76.92 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 18,000 8,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 0 0 0 100 % 81,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 81,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 81,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 781,080 1,219,540
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ 
อบต.ลาดงา (เลียบลํารางหม้อแกง)
หมูที่ 3 บ้านมาบศาลา

0 0 0 100 % 1,541,300

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาด
งา

0 0 495,200 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

0 0 170,000 17.65 % 200,000

โครงการซอมแซมถนน คสล.หมูที่ 9 บ้าน
คลองมอญ

0 0 223,700 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 898,900 1,751,300
รวมงบลงทุน 0 0 898,900 1,751,300

รวมงานก่อสร้าง 0 0 898,900 1,751,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,679,980 2,970,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินงานของศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตร

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 103,124.48 99,980 50,000 60 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 103,124.48 99,980 50,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 103,124.48 99,980 55,000 85,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 2 เครื่อง 0 0 50,000 -100 % 0

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 103,124.48 99,980 105,000 85,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 50,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 103,124.48 99,980 155,000 135,000

รวมทุกแผนงาน 21,014,671.45 20,466,707.43 27,000,000 27,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,491,000 บาท
งบกลาง รวม 7,491,000 บาท

งบกลาง รวม 7,491,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเบิกจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจําปี 2566
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเบิกจายเงินกองทุนทดแทน ตามบัญชีคาจางประจําปี 2566
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ที่ไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 870,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑกําหนดที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
(ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วยเอดส 
ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
(ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542

เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 300,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลลาดงา (สปสช.) ประจําปี 2566 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ขอ 8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,129,540 บาท

งบบุคลากร รวม 4,474,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

ประเภท เงินเดือน/คาตอบแทน 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งไว 514,080 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนผูบริหาร ดังนี้
1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆละ 20,400 บาท/เดือน 
ตั้งไว 244,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน
ตั้งไว 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 
ตั้งไว 42,120 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน 
ตั้งไว 21,000 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตราๆละ 880 บาท/เดือน 
ตั้งไว 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
ตั้งไว 42,120 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ดังนี้
1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน ตั้งไว 21,000 บาท
2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตราๆละ 880 บาท/เดือน ตั้งไว 21,120 บาท
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 86,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนทองถิ่น 
ตั้งไว 849,600 บาท เพื่อจาย ดังนี้
1) ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน 
ตั้งไว 134,640 บาท
2) รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 9,180
 บาท/เดือน ตั้งไว 110,160 บาท
3) เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน 
ตั้งไว 86,400 บาท
4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 6 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน 
ตั้งไว 518,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,940,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,023,400 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 2,023,400 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
ตั้งไว 514,940 บาท
2) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน (รองปลัด อบต.) 
ตั้งไว 476,040 บาท
3) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัด) 
ตั้งไว 422,700 บาท
4) นักทรัพยากรบุคคล ตั้งไว 468,900 บาท
5) เจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 140,820 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 105,300 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว 105,300 บาท 
เพื่อจาย ดังนี้
1) เป็นคาตอบแทน นอกเหนือเงินประจําตําแหนง 
ปลัด อบต. ระดับกลาง 
จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000 บาท/เดือน ตั้งไว 84,000 บาท
2) เป็นคาครองชีพเจาพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 21,300 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

ประเภท เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 168,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
1) ปลัด อบต. ระดับกลาง 
จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000 บาท/เดือน ตั้งไว 84,000 บาท
2) รองปลัด อบต. ระดับตน 
จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน ตั้งไว 42,000 บาท
3) หัวหนาสํานักปลัด อบต. ระดับตน 
จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน ตั้งไว 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 582,000 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 582,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 150,000 บาท
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 216,000 บาท
3) ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท
4) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 61,620 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 61,620 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 13,620 บาท
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 24,000 บาท
3) ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 12,000 บาท
4) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,346,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตั้งไว 130,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจาง ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว 20,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานสิทธิและระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 35,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารฯ 
พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 474,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

ประเภท คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ 
ตามภารกิจและอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ ตั้งไว 100,000 บาท

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
อบต.ลาดงา จํานวน 1 อัตราๆละ 7,500 บาท/เดือน

คาจางเหมาบริการออกแบบและประมวลผลความพึงพอใจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการออกแบบสํารวจ
และประมวลผลความพึงพอใจ
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารสี/ขาวดํา จํานวน 1
 เครื่อง อัตราการถาย 10,000 แผน/เดือน 
ตั้งไว 84,000 บาท

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาสถานที่ตั้ง อบต.ลาดงา 
ใหแกวัดเกาะราษฎรศรัทธาธรรม ตั้งไว 1,000 บาท

คาบอกรับสิ่งพิมพ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบอกรับสิ่งพิมพ วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง จํานวน 18,400 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการทําประกันภัยรถราชการ 
ไดแก พ.ร.บ. และประกันภัยภาคบังคับ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว349 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2548

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
ตั้งไว 5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
รับรองบุคคลหรือคณะบุคคล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

ประเภท คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 
ตั้งไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก 
คาพาหนะ และ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
ของผูบริหารฯ สมาชิกสภา อบต. 
ขาราชการและพนักงาน ที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาพวงมาลัย ดอกไม พวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

ประเภท วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 60,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
แฟ้มเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
 และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

ประเภท วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 40,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
เชน ไมกวาด น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางจาน 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง
สําหรับรถยนตสวนกลาง และรถจักรยานยนตสวนกลาง 
เชน แบตเตอรรี่ ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 100,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนต 
รถจักรยานยนตสวนกลาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก หมึกปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 377,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

ประเภท คาไฟฟ้า ตั้งไว 250,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ขององคการบริหารสวนตําบลลาดงา 
จุดติดตั้งกลองวงจรปิด อาคารป้อมรับแจงเหตุ 
และบริเวณที่สูบน้ํารถดับเพลิง ฯลฯ
ซึ่งอยูในความดูแลของ อบต.ลาดงา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว 6,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของ อบต.ลาดงา 
และอาคารป้อมรับแจงเหตุ ที่อยูในความดูแลของ อบต.ลาดงา

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

ประเภท คาโทรศัพท ตั้งไว 2,000 
เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทภายในพื้นที่และทางไกล
ภายในประเทศ ขององคการบริหารสวนตําบลลาดงา

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

ประเภท คาไปรษณีย ตั้งไว 5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาไปรษณียอากร ธนาณัติ ฯลฯ 
ขององคการบริหารสวนตําบลลาดงา
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 104,000 บาท

ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ตั้งไว 104,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตระบบใยแกวนําแสง 
ของ TOT ตั้งไว 104,000 บาท

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต คาธรรมเนียมตออายุเว็บไซต
คาพัฒนาระบบเว็บไซต ตั้งไว 10,000 บาท

งบลงทุน รวม 275,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 275,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับหองประชุม 
จํานวน 15 ตัวๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
(ไมปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ เป็นราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 81,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 
ตั้งไว 81,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 
ตองไดรับการรรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
          สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ. 2564)
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ครุภัณฑสํานักงาน(โตะพับอเนกประสงค) จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 
จํานวน 9 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท 
(ไมปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ เป็นราคาทองตลาด)

ซุมเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอรกลาส พรอมติดตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ไฟเบอรกลาส พรอมติดตั้ง
     - ขนาดกรอบ 2.20x3.60 เมตร
     - พระบรมฉายาลักษณ 0.90x1.80 เมตร
     - ตราสัญลักษณ 1.00 เมตร
     - ฐานยาว 3.50 เมตร สูง 1.40 เมตร
     - พุมเงิน-พุมทอง สูง 1.00 เมตร
     ฯลฯ
(ราคาตามทองตลาด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง เชน รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ 
รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 33,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 
ตั้งไว 33,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 427,700 บาท
งบบุคลากร รวม 422,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาที่พัก และคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
ของพนักงานขาราชการและพนักงานจาง
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,563,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,130,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,130,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,130,040 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,130,040 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1) นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง) 
ตั้งไว 422,700 บาท
2) นักวิชาการคลัง ตั้งไว 409,440 บาท
3) เจาพนักงานพัสดุ ตั้งไว 297,900 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล 
ตั้งไว 21,300 บาท เพื่อจาย ดังนี้
- คาครองชีพเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งไว 21,300 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภท เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 3,500 บาท/เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 282,300 บาท

ประเภท คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 282,300 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา 
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 598,440 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 598,440 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ตั้งไว 153,000 บาท
2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ตั้งไว 155,520 บาท
3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว 139,920 บาท
4) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 150,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 56,160 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ตั้งไว 70,020 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ตั้งไว 10,740 บาท
2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ตั้งไว 8,340 บาท
3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว 23,460 บาท
4) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 13,620 บาท

งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายใหบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ตั้งไว 5,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว 100,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 17,000 บาท

ประเภท คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 17,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ 
ตามภารกิจของกองคลัง เชน คาจางทําป้าย 
คาจางจัดเก็บขยะ ฯลฯ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,000 บาท

ประเภท คาเชาเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว 45,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียน 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของสําหรับขาราชการ พนักงาน ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ประเภท วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
แฟ้มใสเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 
แป้นพิมพ เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 111,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 81,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 
ตั้งไว 81,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 
ตองไดรับการรรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
          สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ. 2564)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
ตั้งไว 30,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จํานวน 1 อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 786,640 บาท

งบบุคลากร รวม 626,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 554,640 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 554,640 บาท 
เพื่อจาย ดังนี้
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตั้งไว 122,640 บาท
2) พนักงานดับเพลิง จํานวน 4 อัตรา ตั้งไว 432,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจาง ดังนี้
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตั้งไว 24,000 บาท
2) พนักงานดับเพลิง จํานวน 4 อัตรา ตั้งไว 48,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 70,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน คาจัดซื้อ แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก กันชนรถ
ยนต และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาดับเพลิง เครื่องดับเพลิง 
ชุดผจญเพลิง และอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค(รถดับ
เพลิง) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพรอมกระเชาไฟฟ้า
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตั้งไว 30,000 บาท ในชวงเทศกาลปีใหม สงกรานต ฯลฯ
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โครงการฝึกอบรมทบทวน/ขยายเครือขายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรีอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมทบทวน/
ขยายเครือขายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ไดแก คาป้าย คาวิทยากร คาอุปกรณ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 644,720 บาท

งบบุคลากร รวม 475,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ตั้งไว 355,320 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 108,000 บาท 
สําหรับภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

ประเภท เงินเพิ่มของพนักงานจาง ตั้งไว 12,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 169,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลลาดงา
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,500 บาท/เดือน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรูสูโลกวางของเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลลาดงา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเสริมทักษะ
และพัฒนาการเรียนรูสูโลกกวางของเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลลาดงา 
ในการดําเนินงาน เป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คารถจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 49,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,781,240 บาท
งบบุคลากร รวม 455,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 455,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 305,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูผูดูแลเด็ก 
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 305,320 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 126,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ตั้งไว 126,240 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
ตั้งไว 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 544,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 102,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางทําอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา 
จํานวน 20 คนๆละ 21 บาท เป็นเวลา 245 วัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียน 
เชน การจัดนิทรรศการ การแขงขันตอบคําถาม เป็นตน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลลาดงา เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 423,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ไดแก
1) ไมกวาด ผาถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
2) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลลาดงา จํานวน 260 วัน
(โรงเรียนลาดงาวิทยาคม 66x7.37x260)
(โรงเรียนราษฎรศุภประดิษฐ 77x7.37x260)
(ศพด.อบต.ลาดงา 20x7.37x260) 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ 
เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกปริ้นเตอร 
แผนดิสก และ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณการเรียน วัสดุการศึกษา 
เชน ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ สี 
และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

วัสดุอื่น จํานวน 38,200 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เชน เครื่องเลน 
และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ รวมทั้งหนังสือเรียน 
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
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งบเงินอุดหนุน รวม 780,780 บาท
เงินอุดหนุน รวม 780,780 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 780,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 
จํานวน 260 วันๆละ 21 บาท 
ของโรงเรียนในพื้นที่ตําบลลาดงา ดังนี้
1) โรงเรียนลาดงาวิทยาคม จํานวน 66 คน
2) โรงเรียนราษฎรศุภประดิษฐ จํานวน 77 คน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2566
เพื่อใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2566
ไดแก การจัดกิจกรรม ตางๆ ที่จําเป็นตองใช
ในการปฏิบัติโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 666,380 บาท

งบบุคลากร รวม 454,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 454,080 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 388,080 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งไว 172,080 บาท
2) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งไว 216,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 66,000 บาท

แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ของพนักงานจาง ดังนี้
- คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา
ตั้งไว 24,000 บาท

2. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจาง
ผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
ดังนี้
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตั้งไว 18,000 บาท
2) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งไว 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 32,300 บาท
ค่าวัสดุ รวม 32,300 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 32,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ สําหรับทดแทนใบเดิมที่ชํารุด
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
จํานวน 9 หมูบานๆละ 20,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการป้องกันและแกไขปัญหาการแพรระบาดของโรค
ติดตออันตราย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและแกไขปัญหา
การแพรระบาดของโรคติดตออันตราย 
โรคติดเชื้ออันตราย หรือโรคติดตออันตราย 
เชน โควิด 19 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ดังนี้
- โรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจาย ดังนี้
คาสํารวจขอมูลและการขึ้นทะเบียนสัตว
คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา
คาเวชภัณฑทําหมันและควบคุมโรค
คาป้ายโครงการ คาจางฉีด และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
และจําเป็นตองใชในการปฏิบัติโครงการ 
ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาฆายุง ทรายอะเบท ฯลฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาตอบแทน
ใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
จํานวน 2 คนๆละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุที่จําเป็นในการปฏิบัติงานในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผาปิดปาก-จมูก 
และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 479,600 บาท
งบบุคลากร รวม 459,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 459,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 185,400 บาท

เพื่อจายเงินเดือนพนักงาน
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 185,400 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 274,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 274,200 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรม ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม 
ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
หรือการอบรมใหความรูเพิ่มเติมแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอเสนา
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 702,180 บาท
งบบุคลากร รวม 420,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,180 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 360,720 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงาน ตั้งไว 360,720 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 139,920 บาท
2) ผูชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 112,800 บาท
3) คนสวน จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 59,460 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ตั้งไว 59,460 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจาง ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 23,460 บาท
2) ผูชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 24,000 บาท
3) คนสวน จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภท คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ 
ตามภารกิจของกองชาง

คาดําเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินสาธารณะประโยชน

คาบริการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมประจําทุกเดือน
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ฯลฯ 
ตั้งไว 10,000 บาท
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คาตอบแทนบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติราชการใหองคการบริหารสวนตําบลลาดงา 
เป็นคาวิศวกรรับรองแบบ 
ของ องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

คาบํารุงรักษาและซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ
เสียงตามสายและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 117,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ แฟ้มใสเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับสถานที่
ในความดูแลของ องคการบริหารสวนตําบลลาดงา 
เชน หลอดไฟ สวิตซ และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ตะปู ไม 
ยางมะตอยสําเร็จรูป และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน โปสเตอร ป้ายไวนิล และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกปริ้นเตอร 
แผนดิสก เครื่องสํารองไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 476,600 บาท
งบลงทุน รวม 476,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 476,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ(โซลาเซลล) จํานวน 476,600 บาท

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย
(โซลาเซลล) ทางสาธารณะภายในตําบลลาดงา
หมูที่ 1-9 จํานวน 15 ชุด
รายละเอียดดังนี้
- โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย พรอมแบตเตอรรี่ในตัว
ระบบป้องกันน้ําและป้องกันฝุ่น
- เสาเหล็กเคลือบกัลวาไนซ ศูนยกลาง 80 มม. 
  แตไมต่ํากวา 60 มม. สูง 6.00 เมตร 
  และตอมอเสาไฟฟ้า
- กําลังไฟฟ้าไมนอยกวา 120 วัตต

งานสวนสาธารณะ รวม 150,000 บาท
งบลงทุน รวม 150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑสนาม

คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องเลนสนามใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลลาดงา เพื่อเป็นการสงเสริมการพัฒนา
ทางรางกายใหแกเด็กปฐมวัย 
(เป็นครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 665,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 665,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ดานการพัฒนา การใหความรู การป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติโครงการ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาหมู
บาน/ตําบล และการจัดทําแผนชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ตําบล 
และการจัดทําแผนชุมชน และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการปฏิบัติโครงการ 

โครงการปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม สรางวินัยการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น และป้องกันการทุจริตภาครัฐ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม สรางวินัยการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทองถิ่น และป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการปฏิบัติโครงการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯหลักสูตรทบทวน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
สําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
หลักสูตรทบทวน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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โครงการเยาวชนไทยหัวใจพัฒนาตําบลลาดงา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในตําบลลาดงา 
ในการอบรม ศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คารถจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการปฏิบัติโครงการ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการจัดการ
ขยะมูลฝอย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และการจัดการขยะมูลฝอย (อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก) 
ประจําปีงบประมาณ 2566 
การดําเนินกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ
การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คารถจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการปฏิบัติโครงการ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําชุมชน

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ 2566  เป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คารถจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการปฏิบัติโครงการ
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในการเสริมสรางรายได
ใหแก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คารถจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการปฏิบัติโครงการ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในการอบรม และศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คารถจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการปฏิบัติโครงการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการจัดการแขงขันกีฬาของเด็กและเยาวชน ประชาชน 
ตําบลลาดงา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
ภายในตําบลลาดงา ไดแก คาเชาสถานที่ คาอุปกรณกีฬา คาตอบ
แทนเจาหนาที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
(โดยการจัดเอง หรือ จัดรวมกับหนวยงาน 
หรือตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย)
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

ประเภท วัสดุกีฬา ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ในเขตตําบลลาดงา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขาคายปฏิบัติธรรมของเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเขาคายปฏิบัติธรรม
ของเด็กและเยาวชนตําบลลาดงา

โครงการเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระ
มหากษัตริย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และงานรัฐพิธีตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

โครงการประเพณีหลอเทียนและแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประเพณีหลอเทียน
และแหเทียนพรรษา ประจําปี 2566 
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย และอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินโครงการ 

โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษสืบสาน
ประเพณีสงกรานต เชน คาป้าย คากิจกรรมตางๆ 
ในการจัดงานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ
ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจําปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,219,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,130,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,130,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 663,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตั้งไว 663,500 บาท ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง 365,600 บาท
2) นายชางโยธา 297,900 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ตําแหนง นายชางโยธา
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
เดือนละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 369,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 369,000 บาท ดังนี้
1) ผูชวยนายชางโยธา 153,000 บาท
2) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 34,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง ดังนี้
1) ผูชวยนายชางโยธา ตั้งไว 10,740 บาท
2) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 24,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบลกองชาง
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง 
คาที่พัก คาพาหนะ และคาลงทะเบียนอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ 

งบลงทุน รวม 81,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 81,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 
ตั้งไว 81,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 
ตองไดรับการรรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
          สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ. 2564)
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งานก่อสร้าง รวม 1,751,300 บาท
งบลงทุน รวม 1,751,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,751,300 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ อบต.ลาดงา (เลียบลําราง
หมอแกง)
หมูที่ 3 บานมาบศาลา

จํานวน 1,541,300 บาท

โครงการกอสรางเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ อบต.ลาดงา
(เลียบลํารางหมอแกง) หมูที่ 3 บานมาบศาลา
ตําบลลลาดงา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กวาง 2.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา
ของ อบต.ลาดงา เป็นเงิน 1,541,300 บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ซอมแซม ถนน ไหลทาง 
ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ภายในตําบลลาดงา 
เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน
ของศูนยเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี 2566

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
เชน พันธุพืช ปุย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และวัชพืช และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลลาดงา 
การกําจัดวัชพืชในลําคลอง การขุดลอกแหลงน้ํา การฟนฟู
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การกําจัดวัชพืชสองขางทาง
ถนนภายในตําบลลาดงา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ภายในตําบลลาดงา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 870,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน 71,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 870,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน 71,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,931,460 660,640 185,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

126,600

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 282,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,180,440 554,640 234,240 388,080 274,200 360,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

117,780 72,000 36,000 66,000 59,460

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

135,000 5,000

คาเชาบ้าน 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

663,500 5,441,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,300 147,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 282,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 369,000 3,361,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

34,740 385,980

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

140,000

คาเชาบ้าน 5,000 125,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 117,000 10,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่

90,000 90,000

คาจ้างเหมาบริการออก
แบบและประมวลผล
ความพึงพอใจ

10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 129,000

คาเชาทรัพย์สิน 1,000

คาบอกรับสิ่งพิมพ์ 3,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์สวนกลาง

18,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายตามนโยบาย
รัฐบาล

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 127,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่

180,000

คาจ้างเหมาบริการออก
แบบและประมวลผล
ความพึงพอใจ

10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 129,000

คาเชาทรัพย์สิน 1,000

คาบอกรับสิ่งพิมพ์ 3,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์สวนกลาง

18,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายตามนโยบาย
รัฐบาล

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

85,000 10,000

คาพวงมาลัย ดอกไม้ 
พวงมาลา

3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 10,000

คาใช้จายในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน/ขยายเครือขาย
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรีอน

20,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

102,900

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8,600

โครงการวันเด็กแหงชาติ 70,000

โครงการเสริมทักษะ
และพัฒนาการเรียนรู้สู
โลกว้างของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลลาดงา

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

3,000 98,000

คาพวงมาลัย ดอกไม้ 
พวงมาลา

3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000

คาใช้จายในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน/ขยายเครือขาย
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรีอน

20,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

102,900

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8,600

โครงการวันเด็กแหงชาติ 70,000

โครงการเสริมทักษะ
และพัฒนาการเรียนรู้สู
โลกว้างของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลลาดงา

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
แพรระบาดของโรค
ติดตออันตราย

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

50,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรม ของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

10,000

คาดําเนินการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์

5,000

คาบริการในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

60,000

คาตอบแทนบุคคลภาย
นอก

10,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000

โครงการบําบัดฟนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
แพรระบาดของโรค
ติดตออันตราย

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

50,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรม ของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

10,000

คาดําเนินการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์

5,000

คาบริการในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

60,000

คาตอบแทนบุคคลภาย
นอก

10,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000

โครงการบําบัดฟนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจัด
ทําแผนพัฒนาหมู
บ้าน/ตําบล และการจัด
ทําแผนชุมชน

5,000

โครงการปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัยการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่น และป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯหลักสูตรทบทวน

30,000

โครงการเยาวชนไทย
หัวใจพัฒนาตําบลลาด
งา

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อม และการ
จัดการขยะมูลฝอย

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจัด
ทําแผนพัฒนาหมู
บ้าน/ตําบล และการจัด
ทําแผนชุมชน

5,000

โครงการปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัยการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่น และป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯหลักสูตรทบทวน

30,000

โครงการเยาวชนไทย
หัวใจพัฒนาตําบลลาด
งา

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อม และการ
จัดการขยะมูลฝอย

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชน

230,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุมอาชีพ

100,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

100,000

โครงการการจัดการแขง
ขันกีฬาของเด็กและ
เยาวชน ประชาชน 
ตําบลลาดงา

โครงการเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมของเด็กและ
เยาวชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชน

230,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุมอาชีพ

100,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

100,000

โครงการการจัดการแขง
ขันกีฬาของเด็กและ
เยาวชน ประชาชน 
ตําบลลาดงา

30,000 30,000

โครงการเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมของเด็กและ
เยาวชน

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  20:21:39 หน้า : 14/22



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและงานรัฐพิธี
ตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

โครงการประเพณีหลอ
เทียนและแหเทียน
พรรษา

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

คาใช้จายในการดําเนิน
งานของศูนย์เทคโนโลยี
การเกษตร

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,000 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 350,000 32,300

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,000

วัสดุการศึกษา 4,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและงานรัฐพิธี
ตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

40,000 40,000

โครงการประเพณีหลอ
เทียนและแหเทียน
พรรษา

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000 50,000

คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

50,000 50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
งานของศูนย์เทคโนโลยี
การเกษตร

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 422,300

วัสดุยานพาหนะและขนสง 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,000

วัสดุการศึกษา 4,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 38,200

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุกอสร้าง 60,000

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,000 1,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

104,000 8,400

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 42,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ)

81,000

ครุภัณฑ์สํานัก
งาน(เครื่องปรับอากาศ)

81,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 38,200

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุกอสร้าง 60,000

วัสดุกีฬา 15,000 15,000

วัสดุการเกษตร 80,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 290,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

112,400

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 42,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ)

81,000

ครุภัณฑ์สํานัก
งาน(เครื่องปรับอากาศ)

81,000 162,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน(โต๊ะ
พับอเนกประสงค์)

22,500

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟ
เบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000 40,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงซอมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง

50,000

ครุภัณฑ์สนาม

คาใช้จายในการจัดซื้อ
เครื่องเลนสนามให้แก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลลาดงา

150,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ(โซลาเซลล์)

476,600

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน(โต๊ะ
พับอเนกประสงค์)

22,500

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟ
เบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงซอมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง

50,000

ครุภัณฑ์สนาม

คาใช้จายในการจัดซื้อ
เครื่องเลนสนามให้แก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลลาดงา

150,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ(โซลาเซลล์)

476,600

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง บริเวณ อบ
ต.ลาดงา (เลียบลําราง
หม้อแกง)
หมูที่ 3 บ้านมาบศาลา

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาที่ดินและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 33,000 780,780

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 10,000

รวม 7,491,000 9,475,800 836,640 2,495,960 776,380 609,600 1,328,780 665,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง บริเวณ อบ
ต.ลาดงา (เลียบลําราง
หม้อแกง)
หมูที่ 3 บ้านมาบศาลา

1,541,300 1,541,300

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาที่ดินและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

200,000 200,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000 853,780

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 10,000

รวม 215,000 2,970,840 135,000 27,000,000
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