


องคการบริหารสวนตําบลวังซาย
เขต/อําเภอ วังเหนือ    จังหวัดลําปาง
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129 หมูที่ 10  ซอย-  ถนนวังเหนือ-พะเยา  แขวง/ตําบล วังซาย
  เขต/อําเภอ วังเหนือ  จังหวัดลําปาง  52140

พื้นที่ 64.08 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,977 คน
ชาย 2,513 คน

หญิง 2,464 คน

ขอมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลวังซาย
อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังซาย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังซาย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังซายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลวังซาย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 50,221,922.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 73,192,924.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,067,342.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 18 โครงการ รวม 1,042,219.22 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 35,977,713.82 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 198,157.25 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 24,957.85 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 158,156.46 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 6,410.37 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,763,067.58 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 18,826,964.31 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 163,686.60 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 25,963,951.16 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,304,962.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,036,358.15 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,113,875.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,142,800.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,347,955.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 18,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 163,686.60 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

องคการบริหารสวนตําบลวังซาย
อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 198,157.25 152,000.00 321,400.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

24,957.85 34,800.00 15,200.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 158,156.46 280,000.00 168,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 6,410.37 4,000.00 4,600.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 387,681.93 470,800.00 509,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,763,067.58 15,529,200.00 17,190,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,763,067.58 15,529,200.00 17,190,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,826,964.31 17,000,000.00 18,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,826,964.31 17,000,000.00 18,800,000.00

รวม 35,977,713.82 33,000,000.00 36,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังซาย
อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,304,962.50 11,000,070.00 13,114,920.00

งบบุคลากร 9,036,358.15 12,092,430.00 11,584,680.00

งบดําเนินงาน 3,113,875.51 4,476,500.00 6,266,700.00

งบลงทุน 1,142,800.00 3,956,000.00 4,069,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,347,955.00 1,455,000.00 1,444,200.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,963,951.16 33,000,000.00 36,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลวังซ้าย
อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลวังซ้าย
อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,316,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 671,480

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,094,980

แผนงานสาธารณสุข 432,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,200,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,050,000

แผนงานการเกษตร 270,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,114,920

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลวังซาย
อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,114,920 13,114,920
    งบกลาง 13,114,920 13,114,920

หนา : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,901,020 1,848,820 7,749,840
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,021,100 1,848,820 5,869,920

งบดําเนินงาน 1,712,000 760,000 2,472,000
    คาตอบแทน 567,000 212,000 779,000

    คาใชสอย 720,000 120,000 840,000

    คาวัสดุ 425,000 118,000 543,000

    คาสาธารณูปโภค 0 310,000 310,000

งบลงทุน 0 19,500 19,500
    คาครุภัณฑ 0 19,500 19,500

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 20,000

รวม 7,688,020 2,628,320 10,316,340

หนา : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 276,480 276,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 276,480 276,480

งบดําเนินงาน 395,000 395,000
    คาตอบแทน 75,000 75,000

    คาใชสอย 230,000 230,000

    คาวัสดุ 90,000 90,000

รวม 671,480 671,480

หนา : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,171,880 0 2,171,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,171,880 0 2,171,880

งบดําเนินงาน 322,000 1,231,900 1,553,900
    คาตอบแทน 252,000 0 252,000

    คาใชสอย 70,000 481,900 551,900

    คาวัสดุ 0 750,000 750,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,369,200 1,369,200
    เงินอุดหนุน 0 1,369,200 1,369,200

รวม 2,493,880 2,601,100 5,094,980
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 432,000 432,000
    คาใชสอย 382,000 382,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 432,000 432,000

หนา : 4/7



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใชสอย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,266,480 120,000 1,386,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,266,480 120,000 1,386,480

งบดําเนินงาน 704,800 9,000 713,800
    คาตอบแทน 174,000 9,000 183,000

    คาใชสอย 270,800 0 270,800

    คาวัสดุ 260,000 0 260,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000
    คาครุภัณฑ 100,000 0 100,000

รวม 2,071,280 129,000 2,200,280

หนา : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใชสอย 60,000 60,000

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

รวม 70,000 70,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 120,000 220,000
    คาใชสอย 100,000 120,000 220,000

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

รวม 100,000 130,000 230,000

หนา : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

งบลงทุน 3,950,000 3,950,000
    คาครุภัณฑ 330,000 330,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,620,000 3,620,000

รวม 4,050,000 4,050,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 35,000 235,000 270,000
    คาใชสอย 20,000 235,000 255,000

    คาวัสดุ 15,000 0 15,000

รวม 35,000 235,000 270,000

หนา : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลวังซาย
อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,364.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 26,919.42 27,019.25 30,000.00 438.00 % 161,400.00
     ภาษีป้าย 111,160.12 171,138.00 120,000.00 33.33 % 160,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 139,443.54 198,157.25 152,000.00 321,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,872.10 2,046.70 1,300.00 -23.08 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,545.15 80.25 2,500.00 -60.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,030.00 1,110.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 40.00 1,400.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 400.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 3,721.00 11,185.00 3,500.00 -71.43 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

22,500.00 3,350.00 22,000.00 -74.55 % 5,600.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 2,000.00 2,000.00 -95.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 961.00 3,585.90 1,000.00 200.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 200.00 0.00 100.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 34,669.25 24,957.85 34,800.00 15,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 11,900.00 1,200.00 20,000.00 -85.00 % 3,000.00
     ดอกเบี้ย 253,105.88 156,956.46 260,000.00 -36.54 % 165,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 265,005.88 158,156.46 280,000.00 168,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 610.00 100.00 500.00 -80.00 % 100.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 529.06 0.00 100.00 % 500.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,820.00 4,981.31 2,500.00 20.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,430.00 6,410.37 4,000.00 4,600.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 551,014.44 509,255.80 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,445,695.60 8,544,083.78 8,018,000.00 7.26 % 8,600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,055,158.91 2,286,946.74 2,028,200.00 22.52 % 2,485,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,780.65 57,689.16 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,794,055.60 3,995,602.47 4,000,000.00 4.75 % 4,190,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 715.00 6,968.50 2,000.00 275.00 % 7,500.00
     คาภาคหลวงแร 448,960.86 439,202.89 400,000.00 5.00 % 420,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 33,742.75 22,051.44 30,000.00 -16.67 % 25,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 2,387.75 1,011.80 0.00 100.00 % 1,300.00
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     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

706,953.00 898,235.00 500,000.00 80.00 % 900,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,010.00 2,020.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,100,474.56 16,763,067.58 15,529,200.00 17,190,800.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,928,106.00 18,826,964.31 17,000,000.00 10.59 % 18,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,928,106.00 18,826,964.31 17,000,000.00 18,800,000.00
รวมทุกหมวด 33,471,129.23 35,977,713.82 33,000,000.00 36,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังซาย

อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 321,400 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 161,400 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 15,200 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,600 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 168,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 165,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 4,600 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 500 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,190,800 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,600,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,485,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,190,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 29/9/2565  10:18:50 หนา : 2/3



คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 7,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 420,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 1,300 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,800,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 68,101 54,186 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,202 3,160 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,141,100 8,597,600 9,097,900 7.72 % 9,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,842,400 1,848,800 1,810,000 4.97 % 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 126,000 132,000 132,000 -1.52 % 130,000

เงินสํารองจาย 428,232 203,223.1 553,170 23.82 % 684,930

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบล (กสต.)

86,000 86,000 86,000 0 % 86,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 320,000 10.62 % 353,990

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 50,000 0 % 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลวังซ้าย
อําเภอวังเหนือ    จังหวัดลําปาง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

165,000 332,000 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 47,993.4 47,993.4 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,908,028.4 11,304,962.5 12,159,070 13,114,920
รวมงบกลาง 10,908,028.4 11,304,962.5 12,159,070 13,114,920
รวมงบกลาง 10,908,028.4 11,304,962.5 12,159,070 13,114,920

รวมแผนงานงบกลาง 10,908,028.4 11,304,962.5 12,159,070 13,114,920
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 408,080 25.98 % 514,080

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 66,400 30.12 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,800,000 1,713,832.25 796,400 50.08 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,398,552.25 1,355,120 1,879,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,604,891 1,965,172.58 2,012,880 54.89 % 3,117,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

4,080 680 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 49,225.8 48,000 250 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 406,200 605,008.96 535,580 14.67 % 614,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,650 54,323.28 49,140 -24.42 % 37,140

เงินอื่น ๆ 84,000 225.8 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,291,821 2,674,636.42 2,729,600 4,021,100
รวมงบบุคลากร 5,776,541 5,073,188.67 4,084,720 5,901,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

138,100 135,650 454,000 -0.88 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 200 % 15,000

คาเชาบ้าน 124,600 83,600 97,000 -56.7 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,700 9,800 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 140 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 270,400 229,050 581,000 567,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,225 11,985 65,000 0 % 65,000

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 84,000 84,000 0 % 84,000

คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสํานัก
งาน

72,600 0 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 44,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คารับวารสาร 73,200 36,500 37,000 0 % 37,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 36,500 21,500 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

130,698 91,550 210,000 -31.43 % 144,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 508,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

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

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้อง
ถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อเผนดิน สืบสานสู 90 
ล้านต้น”  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมหา
ราชันย์/มหาราชินี

15,305 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 158,660 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา 9,620 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 9,050 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร

0 0 0 100 % 10,000

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 0 0 30,000 -100 % 0

สร้างฝายชะลอน้ํา 0 9,760 15,000 -100 % 0

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 9,100 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 122,798.34 47,704.1 66,000 -24.24 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 708,656.34 372,099.1 1,125,000 720,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 91,795 101,405 68,000 -41.18 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 53,489 14,261 142,000 -78.87 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,681 19,084 35,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 4,350 4,145 20,000 50 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 29,000 0 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 87,637.2 79,140.1 120,000 25 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,900 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 540 240 5,000 1,600 % 85,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,090 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,980 8,420 20,000 50 % 30,000

วัสดุสนาม 0 56,100 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 332,462.2 282,795.1 455,000 425,000
รวมงบดําเนินงาน 1,311,518.54 883,944.2 2,161,000 1,712,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 4,300 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

0 19,400 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 39,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทียู  

0 0 18,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู  

0 0 37,900 -100 % 0

จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ 
9,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะสําหรับสํานักงาน 6,800 0 0 0 % 0

ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูง ชนิด
บานกระจก

19,500 0 0 0 % 0

ซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 7,500 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 4,500 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 11,700 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 0 7,500 0 0 % 0

โต๊ะประชุม ขนาด 6 ที่นั่ง 0 0 25,000 -100 % 0
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โต๊ะพับแสตนเลส 0 60,800 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 8,000 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 0 4,800 0 0 % 0

ลําโพง 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 51,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมไฟฟ้าตู้สวิทซ์บอร์ด Main 
Distribution Board MDB

0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน 0 21,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 8,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,800 221,200 175,900 0
รวมงบลงทุน 68,800 221,200 175,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 12,375 20,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลวังทราย
คํา

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ   20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ 
(โครงการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ)

0 10,000 10,000 -100 % 0
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ 
(โครงการออกร้านแสดงและจําหนายสินค้า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานฤดูหนาว
และของดีจังหวัดลําปาง)

0 10,000 10,000 -100 % 0

อุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวังเหนือ 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวังเหนือ 15,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวังเหนือ 0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวังเหนือ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 55,000 42,375 55,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 42,375 55,000 55,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลการปฎิบัติงานขององค์การบริหาร
สวนตําบลวังซ้าย

0 18,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 18,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 18,000 20,000 20,000
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รวมงานบริหารทั่วไป 7,211,859.54 6,238,707.87 6,496,620 7,688,020
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 936,507 1,136,160 1,200,630 14.24 % 1,371,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,078 14,340 4,780 -100 % 0

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 250,140 262,560 5.03 % 275,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 126,780 15.38 % 146,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 23,140 -43.22 % 13,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,234,985 1,442,640 1,659,890 1,848,820
รวมงบบุคลากร 1,234,985 1,442,640 1,659,890 1,848,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 134,500 11.52 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 42,000 196,500 212,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 100 % 20,000

คาจ้างเหมาปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
และงานด้านพัสดุ

96,000 24,000 8,000 150 % 20,000

คาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทําแผนที่ภาษี 96,000 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

58,560 27,294 120,000 -50 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 250,560 51,294 148,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,928.55 50,542 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 8,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,930 13,260 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 64,858.55 63,802 80,000 118,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 147,246.5 139,731.48 160,000 12.5 % 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 13,553 8,429 20,000 100 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,289.44 2,860.43 10,000 100 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,548.2 11,985 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 36,096.94 47,674 48,000 4.17 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 230,734.08 210,679.91 258,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 588,152.63 367,775.91 682,500 760,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 25,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 6,500 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบสูง 13,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 21,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,600 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,100 21,500 36,500 19,500
รวมงบลงทุน 65,100 21,500 36,500 19,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,888,237.63 1,831,915.91 2,378,890 2,628,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,100,097.17 8,070,623.78 8,875,510 10,316,340
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 153,420 0 126,900 4.4 % 132,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 273,420 120,000 270,900 276,480
รวมงบบุคลากร 273,420 120,000 270,900 276,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,720 5,400 34,000 17.65 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 18,720 5,400 39,000 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การรณรงค์ในการควบคุมไฟป่าและทําแนว
กันไฟ

0 19,985 15,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

2,400 2,160 20,000 50 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

18,900 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ในการควบคุมไฟป่าและทํา
แนวกันไฟ

16,860 0 0 0 % 0

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 904 0 0 0 100 % 120,000

ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

0 0 20,000 -100 % 0

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

0 6,730 10,000 -100 % 0

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 14,290 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  904 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 20,800 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 38,160 63,965 115,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,540 5,000 300 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 49,100 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 13,500 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุอื่น 40,000 3,900 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 53,500 63,540 30,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 110,380 132,905 184,000 395,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,000 4,300 0 0
รวมงบลงทุน 60,000 4,300 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 443,800 257,205 454,900 671,480
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 443,800 257,205 454,900 671,480

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,093,800 1,157,400 1,239,320 6.66 % 1,321,920

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 520,560 569,094 521,020 34.34 % 699,960

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,740,360 1,876,494 1,910,340 2,171,880
รวมงบบุคลากร 1,740,360 1,876,494 1,910,340 2,171,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 160,000 6.25 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 38,500 28,000 50 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,150 3,320 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 41,500 -15.66 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 1,150 41,820 234,500 252,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 23,604 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 49,840 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 49,840 23,604 30,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 50,990 65,424 264,500 322,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,800 0 0 0
รวมงบลงทุน 18,800 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,810,150 1,941,918 2,174,840 2,493,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมารถรับ-สงเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังซ้าย

96,214 0 0 0 % 0

รถรับ-สงนักเรียน (ศพด.) 0 82,933 150,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดการเรียน การสอน สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังซ้าย (รายหัว 2 - 5 ปี)

0 0 0 100 % 68,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรถรับ-สง เด็กนักเรียน ศพด.อบต
.วังซ้าย

0 0 0 100 % 150,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

85,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

35,030 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

234,320 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 220,040 193,000 19.17 % 230,000

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 31,640 29,500 -100 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังซ้าย (ราย
หัว 3 - 5 ปี)

0 0 0 100 % 33,900

สนับสนุนคาใช้จายคาจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0 77,000 68,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 450,564 411,613 440,500 481,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 760,000 -1.32 % 750,000

คาอาหารเสริม (นม) 748,139.4 732,225.7 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 748,139.4 732,225.7 760,000 750,000
รวมงบดําเนินงาน 1,198,703.4 1,143,838.7 1,200,500 1,231,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแขม 318,020 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมสุขใน 170,220 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมสุขวังเหนือ 302,360 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวทุง 216,280 0 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าแขม 0 0 0 100 % 407,400

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแมสุข
ใน

0 0 0 100 % 193,200

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแมสุข
วังเหนือ

0 0 0 100 % 483,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวทุง 0 0 0 100 % 285,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ 
อบต.วังซ้าย

0 1,305,580 1,374,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,006,880 1,305,580 1,374,000 1,369,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,006,880 1,305,580 1,374,000 1,369,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,205,583.4 2,449,418.7 2,574,500 2,601,100
รวมแผนงานการศึกษา 4,015,733.4 4,391,336.7 4,749,340 5,094,980

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการสุขาภิบาลอาหารและประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 200,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 98,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

52,999 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

24,860 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

0 0 0 100 % 34,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมการคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ 
3RS

10,920 0 0 0 % 0

รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 88,902.7 98,000 -100 % 0

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามประปณิธานฯ

0 25,000 34,000 -100 % 0

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ3Rs 0 20,000 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 88,779 143,902.7 172,000 382,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 5,875 40,000 -25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,720 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 7,595 45,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 88,779 151,497.7 217,000 432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 0 3,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,300 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตําบลวังซ้าย 0 0 708,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 708,000 0
รวมงบลงทุน 0 3,300 708,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 88,779 154,797.7 925,000 432,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 88,779 154,797.7 925,000 432,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

สงเสริมอาชีพสําหรับประชาชนบ้านแมสุข
เหนือ

0 0 0 100 % 50,000

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 519,640.8 164,642.58 251,840 249.86 % 881,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

3,017 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 112.9 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 292,080 217,680 300,000 2.08 % 306,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,760 21,600 33,840 -61.17 % 13,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 883,497.8 404,035.48 609,680 1,266,480
รวมงบบุคลากร 883,497.8 404,035.48 609,680 1,266,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,500 0 98,000 2.04 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 57,000 33,500 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 4,856 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 22,000 0 % 22,000

รวมค่าตอบแทน 61,600 38,356 172,000 174,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 90,060 33,500 290.45 % 130,800

คาจ้างเหมาบํารุงรักษาและพัฒนา
เป่าล้างบอบาดาลประปาหมูบ้าน

0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างออกแบบงานกอสร้าง 29,610 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/9/2565  10:19 หน้า : 27/41
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จ้างออกแบบโครงการกอสร้าง 0 45,090 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

9,060 12,580 50,000 0 % 50,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสํานักงาน องค์การ
บริหารสวนตําบลวังซ้าย

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,480 7,700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 42,150 155,430 103,500 270,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,733 16,359 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,990 21,000 280.95 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 144,961 89,720 210,000 -52.38 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 1,725 10,000 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,500 700 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 17,910 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 164,694 134,704 283,500 260,000
รวมงบดําเนินงาน 268,444 328,490 559,000 704,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดรับแขก 12,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูง ชนิดบานกระจก 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 0 2,200 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิสซิเบิ้ล 55,000 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิสซิเบิ้ล 0 66,000 56,000 78.57 % 100,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเชื่อมโลหะ 0 0 6,000 -100 % 0

แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม(เหล็ก) 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องตัดเหล็ก 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะ 8,000 0 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 7,500 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 0 6,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานแบบ
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที2่ * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3 

6,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 127,900 75,700 150,000 100,000
รวมงบลงทุน 127,900 75,700 150,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,279,841.8 808,225.48 1,318,680 2,071,280
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1 ชอง หมูที่ 9

77,500 0 0 0 % 0

กอสร้างทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1 ชอง หมูที่ 9 (ซอย 11)

77,700 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด  หมูที่ 4

400,000 0 0 0 % 0

กอสร้างรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
1 

365,000 0 0 0 % 0

กอสร้างรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
6

370,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงสะพาน(ลําเหมืองทุงฮี)บ้านแมสุข
เหนือ หมูที่ 8

162,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,452,700 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,452,700 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,452,700 0 0 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 9,000 0 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,000 9,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 9,000 9,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 120,000 120,000 129,000 129,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,852,541.8 928,225.48 1,447,680 2,200,280
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการรณรงค์ในการควบคุมไฟป่า
และทําแนวกันไฟ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับสตรี
ในชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้กับผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมและแก้ไขปญหายาเสพติด 
เด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 20,000

ศึกษาเพื่อตอด้านยาเสพติดในนักเรียน (ครู 
D.A.R.E) จังหวัดลําปาง

0 10,000 10,000 -100 % 0

อบรมและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 10,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 20,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 20,000 20,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ 0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 20,000 20,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 20,000 20,000 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

0 0 30,000 233.33 % 100,000

โครงการการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

85,770 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 85,770 0 30,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 85,770 0 30,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 85,770 0 30,000 100,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 0 0 0 % 0

จัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 10,000 400 % 50,000

ประเพณีวันเข้าพรรษา 0 20,000 20,000 0 % 20,000

ประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 20,000 40,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 20,000 40,000 120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวังเหนือ (ก๋อง
ปู่จา)

0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 20,000 40,000 130,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 105,770 20,000 70,000 230,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างออกแบบโครงการกอสร้าง 0 0 205,000 -51.22 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 205,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 205,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ถังกรองน้ําประปาหมูบ้าน หมูที่ 4 (ระบบ
ประปา)

0 0 0 100 % 80,000

ถังน้ําประปาพร้อมอุปกรณ์ บ้านแมสุขเหนือ 
หมูที่ 8

0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 330,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.วังซ้าย หมูที่ 
10

0 0 150,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างอาคารที่เก็บของ หมูที่ 6 0 0 0 100 % 400,000

กอสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 9 
(สําหรับเก็บของ)

0 0 0 100 % 400,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล บ้านแมสุขในหมูที่ 4 0 31,300 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. ซอย 122 และซอย 
124บ้านใหมหลายทา หมูที่ 2

0 0 0 100 % 400,000

กอสร้างถนน คสล. ทุงแมมาใต้ บ้านสบมา  
 หมูที่ 10

0 0 0 100 % 400,000

กอสร้างถนน คสล. สายทุงยาว หมูที่ 1 0 601,500 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุง
ใหม หมูที่ 1

0 0 0 100 % 400,000

กอสร้างถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 0 0 329,500 -100 % 0

กอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยแมมวงขนาด 1  ชอง หมูที่ 4

0 184,000 0 0 % 0

กอสร้างประปาหอถังสูง หมูบ้าน หมูที่ 5 0 0 322,800 -100 % 0

กอสร้างเมรุมาศเผาศพ บ้านน้ําหลง หมูที่ 6 0 0 800,000 -100 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด ตอจากจุดเดิมซอย 10 บ้านป่าแขม 
หมูที่ 5

0 0 5,200 -100 % 0
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กอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 7

0 0 0 100 % 400,000

กอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู แบบมีฝาปิดตอจากจุดเดิม หมูที่ 8

0 0 0 100 % 100,000

กอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมูที่ 3

0 0 0 100 % 400,000

กอสร้างรางระบายน้ํา บ้านแมสุขใน หมูที่ 4 0 0 162,000 -100 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมูที่ 7

0 0 400,000 -100 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ข้างวัด หมูที่ 4

0 0 147,000 -100 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอจากจุดเดิม บ้านหมูที่ 2

0 0 400,000 -100 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 320,000

กอสร้างรางระบายน้ําคอนรกรีตเสริม
เหล็ก(รูปตัวยู)ตอจากจุดเดิม เริ่มจากบ้าน
เลขที่ 77  บ้านหมูที่ 3

0 0 400,000 -100 % 0

ขยายเขตประปาจากป่าช้าถึงบ้านเลขที่ 
139  หมูที่ 10

0 0 135,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสิ
รมเหล็ก ซอย 10 หมูที่ 5

0 0 0 100 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ซอมแซมไฟฟ้า สาธารณะ หมูที่ 5 0 0 72,000 -100 % 0

ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมูที่ 9 0 0 370,000 -100 % 0

ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟกิ่ง)ในหมูบ้าน หมูที่ 8 0 0 285,000 -100 % 0

วางทอระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 8 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 816,800 4,068,500 3,620,000
รวมงบลงทุน 0 816,800 4,068,500 3,950,000

รวมงานก่อสร้าง 0 816,800 4,273,500 4,050,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 816,800 4,273,500 4,050,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ
ระบาดของศัตรูพืช

0 0 0 100 % 20,000

ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,000 35,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยาพร้อมอุปกรณ์ 21,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,600 0 0 0
รวมงบลงทุน 21,600 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 21,600 0 25,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 235,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 235,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 235,000
รวมแผนงานการเกษตร 21,600 0 25,000 270,000

รวมทุกแผนงาน 27,536,349.77 25,963,951.16 33,000,000 36,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังซาย

อําเภอวังเหนือ   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,114,920 บาท
งบกลาง รวม 13,114,920 บาท

งบกลาง รวม 13,114,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
ใหกับพนักงานจาง  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม
หนังสือ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลวังซาย    เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 91
ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ   ใหแก    คนพิการ
ในเขตพื้นที่ตําบลวังซาย เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566- 2570) หนา 91 ลําดับที่ 2 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแก ผูป่วยเอดส
ที่แพทยไดรับรอง และทําการวินิจฉัยแลว ในเขตพื้นที่
ตําบลวังซาย             เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) หนา 92 ลําดับที่ 3 
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เงินสํารองจาย จํานวน 684,930 บาท

รายจายที่ตั้งไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็น
สวนรวม   หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการ
เกิดสาธารณภัย    หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยได
เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด   ที่  มท 0808.2/ว1179      ลงวันที่ 15 
เมษายน 2563 

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (กสต.) จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบโครงการสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล (กสต.)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเงินบําเหน็จลูกจางประจํา    ตามหนังสือ 
ที่ ลป 0023.5/22398    ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2556     เรื่อง ขอรับเงินบําเหน็จลูกจางรายเดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวย
บําเหน็จลูกจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542   และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว36
ลงวันที่  11 สิงหาคม 2547

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 353,990 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือ
แกขาราชการสวนทองถิ่น 2%ของงบประมาณ  เป็นไป
ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปสมทบ    เขาเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น    พ.ศ. 2563
ขอ 3  ใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจายประจําป  เพื่อสมทบเขา
เป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการการทองถิ่นใน
อัตรารอยละสอง เวนแตองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลและเมืองพัทยาใหหักในอัตรารอยละสาม
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,688,020 บาท

งบบุคลากร รวม 5,901,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเงินเดือน      ใหแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบลอัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน
12 เดือน   จํานวนเงิน  244,800 บาท,     รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน  อัตราเดือน
ละ 11,220  บาท   จํานวน 12  เดือน    จํานวนเงิน
269,280 บาท    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล    ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล    สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  ใหแก  
นายกองคการบริหารสวนตําบล   อัตราเดือนละ
1,750 บาท   จํานวน  12  เดือน    จํานวนเงิน
21,000   บาท,   รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2  คน อัตราเดือนละ  880  บาท   
จํานวน 12 เดือน จํานวนเงิน 21,120 บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล     และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล   จํานวน  1,750   บาทตอเดือน  
จํานวน  12   เดือน    จํานวนเงิน  21,000  บาท,
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 880
บาทตอเดือน  จํานวน  2  คน  จํานวน 12 เดือน 
จํานวนเงิน  21,120 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล    เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล     และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน        ใหแก  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ7,200 บาท
จํานวน 12 เดือน     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกงคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล       ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล     รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล           สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน      ใหแก  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลเงินคาตอบแทน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท  จํานวน 12 เดือน
จํานวนเงิน  134,640  บาท   รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลอัตราเดือนละ  9,180 
บาทจํานวน 12 เดือน จํานวนเงิน 110,160 บาท,
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10
คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
จํานวนเงิน 864,000  บาท,     เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล   อัตราเดือนละ 7,200 
บาท จํานวน 12 เดือน จํานวนเงิน 86,400 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       วาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล     ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล       รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล    สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล    และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,021,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,117,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน จํานวน 7 อัตรา
ดังนี้ 
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      
จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 1 อัตรา 
3. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
จํานวน 1 อัตรา 
4. ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน        
จํานวน 1 อัตรา 
5. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน       
จํานวน 1 อัตรา 
6. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน                     
จํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล                  
จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และ
เงินคาตอบแทนรายเดือน ใหกับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้    
1.ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
จํานวน 7,000 บาทตอเดือน 
จํานวนเงิน 84,000 บาท
2.ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน3,500 บาทตอเดือน  
จํานวนเงิน 42,000  บาท
3.ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด 
จํานวน 3,500 บาทตอเดือน
จํานวนเงิน  42,000  บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 614,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจาง    พรอมเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง   จํานวน  5  อัตรา       ดังนี้
1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  2  อัตรา
2. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต       จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง คนงานทั่วไป               จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 37,140 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก  พนักงานจาง
จํานวน  4 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต       จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง คนงานทั่วไป               จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,712,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 567,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   ใหแก
พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางฯตามมติ ก.อบต.ที่เห็นชอบ
และคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น    ลูกจางประจํา     และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิตามระเบียบ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น
และลูกจางประจํา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป     เพื่อปฎิบัติงาน
ในสํานักงานอบต.วังซาย และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง   
แยกเป็น  
1.คาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบมีการยอ - ขยาย
จํานวน 1 เครื่อง           ปริมาณการถายขั้นต่ํา 
10,000  แผน/เดือน   คาเชาเดือนละ 3,000
บาท/เดือน  เป็นเงิน 36,000 บาท 
2.คาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบมีการยอ - ขยาย 
จํานวน  1  เครื่อง         ปริมาณการถายขั้นต่ํา
5,000   แผน/เดือน   คาเชาเดือนละ 2,000 
บาท/เดือน  เป็นเงิน 24,000 บาท
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คารับวารสาร จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวารสาร เชน หนังสือพิมพ  ฯลฯ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ      เชน  คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาโฆษณาและเผยแพร, 
คาธรรมเนียมตาง ๆ,    คาจางเหมาบริการ,    คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท,   คาประกัน,     คาใชจายในการดําเนินการ
คดีตามคําพิพากษา, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ,  คาจาง
สํารวจทางธรณีฟสิกสในเขตพื้นที่อบต.วังซาย, คาจางเหมางาน
ไฟฟ้าสาธารณะและงานอื่น ๆ  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ผูตรวจเยี่ยมงานหรือผูที่มาศึกษาดูงาน   คาเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย     หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนทองถิ่น    พนักงานจาง   ลูกจางประจํา 
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น       เชน    คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม   และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    และเบิกคาใชจาย
พ.ศ. 2562    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น เชน คาตอบแทนกรรมการ คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ  คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณตาง ๆในการเลือกตั้ง
และคาใชจายอื่นที่จําเป็น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)     หนา  112
ลําดับที่ 1
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี เชน คาอาหาร, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาสมนาคุณวิทยากร,
คาพาหนะ,     คาที่พัก,  คาของสมนาคุณสถานที่
ศึกษาดูงาน,   คาวัสดุอุปกรณ    และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็น   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แกไขเพิ่มเติม       เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) หนา 111  ลําดับที่  2

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เชน คาสมนาคุณวิทยากร,
คาอาหาร,คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม,คาป้ายโครงการ,
คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ       เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม       เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนา 111 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ    เชน รถยนต
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ  แฟ้ม
ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      เชน  ไมโครโฟน
ฟวส  หลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง    เชน   ไมตาง ๆ ,  สี, 
ปูนซีเมนต, ทราย, คอน, คีม, กระเบื้อง, ทราย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่
ยางนอก  ยางใน สายไมล  เพลา ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผาปดปาก ปดจมูก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร      เชน    ป้ายผา 
ป้ายไมอัด และหรืออุปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร    เชน    กระดาษบันทึกขอมูล,
แผนจัดเก็บขอมูล, ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ, หมึกคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อโปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลวังแกว
สําหรับดําเนินการตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง   ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566    ตามหนังสือองคการบริหาร
สวนตําบลวังแกว  ที่  ลป  77701/ว379  ลงวันที่  6 
กรกฎาคม 2565       เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)  หนา 107 ลําดับที่ 1
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุน ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอ
วังเหนือ  สําหรับดําเนินการตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ    ประจําป
งบประมาณ พ.ศ 2566  เป็นไปตามหนังสืออําเภอ
วังเหนือที่ ลป 0818/ว539   ลงวันที่ 26 เมษายน
2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–
2570)  หนา 100 ลําดับที่ 9

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวังเหนือ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวังเหนือสําหรับ
ดําเนินการตามโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วังเหนือ เป็นไปตามหนังสืออําเภอวังเหนือ  ที่ ลป  
0818/ว539  ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่องขอ
รับการสนับสนุนตั้งงบประมาณ        เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 107
ลําดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัต
 ิงานขององคการบริหารสวนตําบลวังซาย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลวังซาย  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,628,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,848,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,848,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,371,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น    จํานวน  5 อัตรา ดังนี้  
1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง      จํานวน  1  อัตรา
2.ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ            จํานวน  1  อัตรา 
3.ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา
4.ตําแหนง นักวิชาการคลัง             จํานวน  1  อัตรา
5.ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ           จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
จํานวน  3,500  บาทตอเดือน 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําพรอมเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจาง    พรอมเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง    ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 13,140 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก ผูชวย
เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป) ใหแก
พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางฯตามมติก.อบต.ที่เห็นชอบ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ       ให
แกพนักงานสวนทองถิ่น   ลูกจางประจํา    และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนทองถิ่น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่นและลูกจางประจํา   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฎิบัติงานดานการเงินและบัญชี และงานดานพัสดุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปฎิบัติงานดานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุงานจัดเก็บเอกสาร      งานธุรการของกองคลัง 
และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

คาจางเหมาปฏิบัติงานจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปฏิบัติงานจัดทําแผนที่ภาษี,
งานจัดเก็บภาษี,   งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย    และ
จางเหมางานอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนที่ภาษี

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ      เชน  คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาโฆษณาและเผยแพร, 
คาธรรมเนียมตาง ๆ,    คาจางเหมาบริการ,    คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท,   คาประกัน,     คาใชจายในการดําเนินการ
คดีตามคําพิพากษา,  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ    ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนทองถิ่น พนักงานจาง ลูกจางประจํา เชน คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นที่จําเป็น 
ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ    เชน รถยนต
เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องปรับอากาศ     ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 118,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ  แฟ้ม
ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว       เชน     แปรง
ไมกวาด ผงซักฟอก สบู ที่นอน ผาปูที่นอน หมอน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร      เชน    ป้ายผา 
ป้ายไมอัด และหรืออุปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอรโปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.วังซาย  รวมถึงคาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ของทุก
หมูบาน ฯลฯ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของสํานักงานและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการ ฯลฯ
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ ฯลฯ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเนต
คาธรรมเนียมในการใชบริการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
  (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
  เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ 
  ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz 
  จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
  Cache Memory รวมในระดับ (Level)     เดียวกัน
  ขนาดไมนอยกวา 4 MB - มีหนวยความจําหลัก (RAM)
  ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 
  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
  ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง   ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) 
  ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 671,480 บาท

งบบุคลากร รวม 276,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 276,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 132,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น     จํานวน  1   อัตรา 
ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง       จํานวน  1  ตําแหนง 
ตําแหนงพนักงานขับรถดับเพลิง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
จํานวน 1 อัตรา    ตําแหนง  พนักงานขับรถดับเพลิง 
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งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ   (เงินรางวัล
ประจําป) ใหแก พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางฯ
ตามมติ ก.อบต. ที่เห็นชอบและเพื่อจายคาป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       ตามกฎหมาย
วาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา     และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนทองถิ่น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนทองถิ่น พนักงานจางลูกจางประจํา เชน คาลงทะเบียน   
คาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ  คาเชาที่พัก    และคาใชจายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต     เชน
คาเครื่องดื่ม,  น้ําดื่ม,  ผาเย็น,  คาป้ายโครงการ,   ป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว73   ลงวันที่ 16
มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจาย   คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขัน
กีฬา      และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559   เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หนา 103  ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม          เชน
คาเครื่องดื่ม,  น้ําดื่ม,   ผาเย็น,  คาป้ายโครงการ,  ป้าย
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือ  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว73  ลงวันที่  6
มกราคม 2560     เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน     การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566  -2570)     หนา 103 
ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 904 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย     โครงการอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ 904     เชน  คาสมมนาคุณวิทยากร, คาเชาถัง
เคมีดับเพลิง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, คาเอกสาร,คาเชือก
บุคคล,  คาเชือกชวยชีวิต  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ฯลฯ     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่
13 กุมภาพันธ 2563       และเป็นไปตามกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570)   หนาที่  103 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนต
เครื่องคอมพิวเตอร   ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      เชน  ไมโครโฟน
ฟวส  หลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ,
ชุดปฏิบัติงาน, เสื้อสะทอนแสง, รองเทา, ถุงมือ, ถุงเทา
ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ  (ไมรวมถังอ๊อกซิเจน)  ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง,
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน 
กระจกโคงสองทางแยก, แผงจราจร
กระปองไฟจราจร  ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,493,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,171,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,171,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,321,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน  4 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา        จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง ครู                       จํานวน 3 อัตรา  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเงินวิทยะฐานะใหแกครูผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบที่
กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 699,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง    และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง  ตําแหนง ผูชวยครู ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลวังซาย จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนงผูดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน 
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ   (เงินรางวัล
ประจําป)     แกพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางฯ 
ตามมติก.อบต.ที่เห็นชอบ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น    ลูกจางประจํา    และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียนตาง ๆ   และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสวนทองถิ่น   และเพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครู   และผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เชน คาอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่ม,   คาจางเหมา
เครื่องเสียง, เงินรางวัล,  คามหรสพ,  คาป้ายโครงการ,
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ      เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว73   ลงวันที่  16  มกราคม  2560
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา   และ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   หนา  98 
ลําดับที่ 10

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,601,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,231,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 481,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดการเรียน การสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซาย 
(รายหัว 2 - 5 ป)

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลวังซาย    (รายหัว)    เป็นไปตาม
หนังสือ   ดวนที่สุด   ที่  มท  0816.2/ว5061    ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 5 ลําดับที่ 1

โครงการรถรับ-สง เด็กนักเรียน ศพด.อบต.วังซาย จํานวน 150,000 บาท

คาจางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซาย
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนา 97
ลําดับที่ 9
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลวังซาย  เป็นไปตาม
หนังสือ   ดวนที่สุด   ที่   มท 0816.2/ว5061
ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565     เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565     เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนา 98 ลําดับที่ 12

สนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.วังซาย (รายหัว 3 - 5 ป)

จํานวน 33,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3 - 5 ป)  ประกอบดวย
1. คาหนังสือเรียน จํานวน 30 คน 
อัตราคนละ 200 บาท/ป 
2. คาอุปกรณการเรียน จํานวน 30 คน 
อัตราคนละ 200 บาท/ป
3. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 30 คน
อัตราคนละ 300 บาท/ป
4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 30 คน
อัตราคนละ 430 บาท/ป
เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0816.2
/ว5061  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565  
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ 2566 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)       เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนา 5  ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน อาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลวังซาย,
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลวังซาย (สพฐ.),  แปรง,  ไมกวาด,
ผงซักฟอก, สบู, ที่นอน, ผาปูที่นอน, หมอน  ฯลฯ   เป็นไป
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่   มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม  2565  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป  ดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2566   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-
2570) หนา 96 ลําดับที่ 5-8  หนา 98 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 1,369,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,369,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานป่าแขม จํานวน 407,400 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานป่าแขม
สําหรับดําเนินการตาม        โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน  เป็นไปตามหนังสือ  ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 18  กรกฎาคม
2565            เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2566   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 96
ลําดับที่ 3
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานแมสุขใน จํานวน 193,200 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานแมสุขใน
สําหรับดําเนินการตาม         โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน  เป็นไปตามหนังสือ  ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 18  กรกฎาคม
2565            เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2566   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 96
ลําดับที่ 4

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานแมสุขวังเหนือ จํานวน 483,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานแมสุขวังเหนือ
สําหรับดําเนินการตาม โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
เป็นไปตามหนังสือ   ดวนที่สุดที่  มท   0816.2/ว5061  
ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2565  เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2566   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนา 95 ลําดับที่ 1

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหัวทุง จํานวน 285,600 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก   โรงเรียนบานหัวทุง
สําหรับดําเนินการตาม         โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน  เป็นไปตามหนังสือ  ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 18  กรกฎาคม
2565            เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2566   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 96
ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 432,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 432,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 382,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการสุขาภิบาลอาหารและประกอบกิจการและผูสัมผัส
อาหาร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสุขาภิบาลอาหาร 
ผูประกอบกิจการและผูสัมผัส เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาอาหาร ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,
คาป้ายโครงการ,คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น    ฯลฯ
เป็นไปตาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557    และที่
แกไขเพิ่มเติม      เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 102 ลําดับที่ 4

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท/หมูบาน  จํานวน  10  หมูบาน  เชน
คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,
คาป้ายโครงการ, คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม            เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนา 101 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการรณรงคและป้องกันโรค
ไขเลือดออก เชน  คาจางเหมาพนหมอกควัน,  คาป้าย
โครงการ,   คาทรายอะเบท,   คาน้ํายาเคมีกําจัดแมลง,  
คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการพนหมอกควัน, คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็น ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนา 102
ลําดับที่ 3

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานฯ

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ       โครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธานฯ
เชน  คาวัคซีนพิษสุนัขบา ,คาจางเหมาฉีดวัคซีน, คาจัดเก็บ
ขอมูลสัตว, คาป้ายโครงการ, คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1092 ลงวันที่
10  เมษายน 2561   เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปริธาน
ศาตราจารยดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ       เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารีเพิ่มเติม    เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 101 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะ
3RS เชน    คาสมนาคุณวิทยากร,   คาอาหาร,คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม,  คาป้ายโครงการ,    คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ฯลฯ          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)     หนา 102
ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ    เชน เครื่อง
พนหมอกควัน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน   เวชภัณฑ,   เคมีภัณฑ, ทรายอะเบทกําจัดยุงลาย,
สารเคมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร      เชน    ป้ายผา 
ป้ายไมอัด และหรืออุปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

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

สงเสริมอาชีพสําหรับประชาชนบานแมสุขเหนือ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับประชาชนบานแมสุขเหนือ   เชน  คา
สมนาคุณวิทยากร,  คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, 
คาป้ายโครงการ,  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น      เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 21 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,071,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,266,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,266,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 881,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้  
1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง     จํานวน 1 อัตรา 
2.ตําแหนง นายชางโยธา              จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวน   1 อัตรา  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง
จํานวน 3,500 บาทตอเดือน เป็นเงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 306,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง    ตําแหนง ผูชวยชางโยธา 
จํานวน  2 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 13,140 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา    จํานวน  1  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 704,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   ใหแก
พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางฯตามมติ ก.อบต.ที่เห็นชอบ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น    ลูกจางประจํา     และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิตามระเบียบ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจํา  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 270,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบํารุงรักษาและพัฒนา
เป่าลางบอบาดาลประปาหมูบาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบํารุงรักษาและพัฒนาเป่าลางบอบาดาล
ประปาหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังซาย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,800 บาท

เพื่อจายรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ      เชน  คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาโฆษณาและเผยแพร, 
คาธรรมเนียมตาง ๆ,    คาจางเหมาบริการ,    คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท,   คาประกัน,     คาใชจายในการดําเนินการ
คดีตามคําพิพากษา,  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ,  คาจาง
สํารวจทางธรณีฟสิกสในเขตพื้นที่ อบต.วังซาย ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลวังซาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนรอบสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลวังซาย เชน คาพันธไม
คาดินปลูกตนไม, คาจางเหมาบริการตกแตงสวน,
และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ       เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 87
ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      เชน  ไมโครโฟน
ฟวส  หลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง    เชน   ไมตาง ๆ ,  สี, 
ปูนซีเมนต, ทราย, คอน, คีม, กระเบื้อง, ทราย ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว, พันธุพืช, ปุย, ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร      เชน    ป้ายผา 
ป้ายไมอัด และหรืออุปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอร 
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิสซิเบิ้ล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิสซิเบิ้ล
รายละเอียดดังนี้ 
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิสซิเบิ้ล  ขับเคลื่อน
ดวยมอเตอรไฟฟ้า  ขนาดไมนอยกวา  1.5  แรงมา
เป็นไปตามราคาทองตลาด 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 129,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานขับรถ
บรรทุกขยะ จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 9,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําป) ใหแก พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางฯ
ตามมติ ก.อบต.ที่เห็นชอบ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการรณรงคในการควบคุมไฟป่าและทําแนวกันไฟ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ  โครงการรณรงค
ในการควบคุมไฟป่าและทําแนวกันไฟ   เชน   คาอาหาร,
คาอาหารวาง, คาป้ายโครงการ,  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ฯลฯ     เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว73
ลงวันที่ 16  มกราคม  2560      เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 89 
ลําดับ 2

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับสตรีในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
อาชีพเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในชุมชน    เชน   
คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,
คาป้ายโครงการ,      คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น     เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม              เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) หนา 109 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดเสริมใหกับผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดเสริม
ใหกับผูสูงอายุ   เชน คาสมนาคุณวิทยากร,
คาอาหาร,  คาอาหารวาง   และเครื่องดื่ม,
คาป้ายโครงการ,  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557และที่แกไขเพิ่มเติม  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 109 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมและแกไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการอบรม   และแกไขปัญหายาเสพติด
เด็กและเยาวชน เชน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร,       คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,
คาป้ายโครงการ,    คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 106 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุน  ใหแก  ที่ทําการปกครองอําเภอ
วังเหนือสําหรับดําเนินการตามโครงการออกรานเพื่อ
แสดง   และจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในงานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลําปาง ประจําปงบ
ประมาณ 2566 เป็นไปตามหนังสืออําเภอวังเหนือที่
ลป 0818/ว539  ลงวันที่ 26 เมษายน 2565เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนา 110
ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน        เชน คาตอบแทนกรรมการ,
คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม,     คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขัน, คาอาหารและเครื่องดื่ม , คาเงินรางวัลการแขง
กีฬาแตละประเภทพรอมถวยรางวัล,        คาจัดสถานที่พรอม
เครื่องเสียง, คาชุดกีฬา, คาป้ายโครงการ,คาอุปกรณกีฬาเป็นไป
ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2560     เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา       และการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนา 99 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เชน คาจัดสถานที่พรอม
เครื่องเสียง,เงินรางวัล,  คาตอบแทนกรรมการ,
คามหรสพ,  คาวัสดุอุปกรณ,  คาป้ายโครงการ,
คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือ
ดวนมาก มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม
2560   เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หนาที่ 100 ลําดับที่ 7

ประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณี
วันเขาพรรษา เชน คาป้ายโครงการ, คาจางเหมา
จัดสถานที่, คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น  เป็นไปตาม
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัด
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หนาที่ 100 ลําดับที่ 4
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ประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต เชน คาจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียง, 
เงินรางวัล,  คาตอบแทนกรรมการ,   คามหรสพ,
คาวัสดุอุปกรณ,  คาป้ายโครงการ, คาใชจายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก  ที่ 
มท 0808.2/ว73   ลงวันที่ 16  มกราคม 2560
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขัน
กีฬา       และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
หนาที่ 100 ลําดับที่ 6

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

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวังเหนือ (กองปู่จา) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุน ใหแก สภาวัฒนธรรมอําเภอวังเหนือ
สําหรับดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการตี๋กองปู่จา
ป 2566  เป็นไปตามหนังสือ ที่ สวธ.วน.ว.4/2565
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) หนา 100 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,050,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางออกแบบโครงการกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ   คาจางควบคุมงานงานกอสราง
ขององคการบริหารสวนตําบลวังซายที่จาย     ใหแก  เอกชน
นิติบุคล   บุคคลธรรมดา เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

งบลงทุน รวม 3,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 330,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

ถังกรองน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 4 (ระบบประปา) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังกรองน้ําเหล็ก  พรอมอุปกรณติดตั้ง
ระบบกรองน้ํา หมูที่ 4 บานแมสุขใน   ขนาดถัง ไมนอยกวา
48” 1.20x 1.50 เมตร  สถานที่ติดตั้ง หมูที่ 4 บานแมสุขใน  
เป็นไปตามราคาทองตลาด    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) หนา 82 ลําดับที่ 7 

ถังน้ําประปาพรอมอุปกรณ บานแมสุขเหนือ หมูที่ 8 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส 
พรอมอุปกรณติดตั้ง         ขนาดไมนอยกวา
10,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง       เป็นไปตาม
ราคาทองตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2560-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1  หนา 16  ลําดับที่  11
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,620,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางอาคารที่เก็บของ หมูที่ 6 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารที่เก็บของ  หมูที่ 6 
ขนาด กวาง   4.00   เมตร    ยาว  10.00  เมตร 
สูง 3.00 เมตร  สถานที่กอสราง บานน้ําหลง หมูที่ 6
พรอมป้ายโครงการ   จํานวน   1  ป้าย   และป้าย
ประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ป้าย    กอสรางตามแบบแปลน
อบต.วังซาย       พิกัด เริ่มตน  N0569429   .E2120293
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 75
ลําดับที่ 27 

กอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 9 (สําหรับเก็บของ) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารเอนกประสงค หมู 9
ขนาดกวาง    5.00    เมตร     ยาว  15.00 เมตร 
สูง 3 เมตร       สถานที่กอสราง บานแมสุขป่าสัก
หมู 9 พรอมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ
จํานวนอยางละ 1 ป้าย    กอสรางตามแบบแปลน
อบต.วังซาย       บริเวณพิกัด 566324,2114805 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
หนา 78  ลําดับที่ 40
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล. ซอย 122 และซอย 124บานใหมหลายทา หมูที่ 
2

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดที่ 1 ซอย 122  ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 
140.00  เมตร หนา 0.15 เมตร     หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก        ไมนอยกวา  560.00
ตารางเมตรชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตนโครงการ
ปากซอย 122 จุดสิ้นสุดโครงการ  ตามระยะทาง
140.00 เมตร     จุดที่ 2 ซอย 124 ขนาด กวาง
4.00 เมตร  ยาว 60.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 240.00
ตารางเมตร  ชนิดไมมีไหลทาง  จุดเริ่มตนโครงการ 
ปากซอย 124     จุดสิ้นสุดโครงการ ตามระยะทาง
60.00 เมตร          หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมทั้ง 2 จุดไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร และมี
ระยะทางรวมทั้ง 2 จุด   ไมนอยกวา  200.00  เมตร 
พรอมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย        และป้าย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย        สถานที่กอสราง 
บานใหมหลายทา หมูที่ 2  
กอสรางตามแบบแปลน อบต.วังซาย 
พิกัดจุดที่1 ซอย 122 
พิกัด เริ่มตน   N0565621    E2119536
พิกัดสิ้นสุด     N0565655    E2119520
จุดที่ 2 ซอย 124
พิกัด เริ่มตน   N0565800    E2119632
พิกัดสิ้นสุด     N0565853    E2119533
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 5  ลําดับที่ 2
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กอสรางถนน คสล. ทุงแมมาใต บานสบมา   หมูที่ 10 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุงแมมาใต หมูที่  10       ขนาดกวางเฉลี่ย
3.00 เมตร  ยาวไมนอยกวา 204.00 เมตร หนา
0.15 เมตร          หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
612.00 ตารางเมตร   สถานที่กอสราง ถนนสาย
ทุงแมมาใต หมูที่ 10 พรอมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ  จํานวนอยางละ 1 ป้าย   กอสราง
ตามแบบแปลนอบต.วังซาย จุดเริ่มตนบริเวณพิกัด
565949, 2117319   สิ้นสุดบริเวณพิกัด 565825,
2117186            เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)        เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 หนา 13 ลําดับที่ 36

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงใหม หมูที่ 1 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุงใหม  หมูที่ 1    ขนาด กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00  เมตร หนา 0.15 เมตร     หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก   ไมนอยกวา 800.00
ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตนโครงการ
ตอจากถนน คสล.เดิม    จุดสิ้นสุดโครงการ ตาม
ระยะทาง 200.00 เมตร          สถานที่กอสราง
บานแมมา หมูที่ 1 พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย
กอสรางตามแบบแปลน อบต.วังซาย 
พิกัด เริ่มตน  N0570245   E2122406
พิกัดสิ้นสุด... N0570176    E2122547
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หนา 69 ลําดับที่ 1
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กอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 7 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปด     ขนาดกวาง
0.60 เมตร  ปากกวาง 0.30 เมตร   ลึก 0.40
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวรวมไมนอย
กวา 115.00 เมตร  (ชวงที่ 1) ความยาวไมนอย
กวา 56.00 เมตร    (ชวงที่ 2) ความยาวไมนอย 
กวา 59.00 เมตร    สถานที่กอสราง บานแมสุข
วังเหนือ หมูที่ 7    พรอมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ จํานวนอยางละ 1 ป้าย กอสราง
ตามแบบแปลน อบต.วังซาย จุดเริ่มตน ชวงที่ 1
บริเวณพิกัด   565987, 2114869 สิ้นสุดบริเวณ
พิกัด   565993, 2114934    จุดเริ่มตนชวงที่ 2 
บริเวณพิกัด  565854, 2114706  สิ้นสุดบริเวณ
พิกัด 565847,2114757  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หนา 77ลําดับที่ 34   

กอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปดตอ
จากจุดเดิม หมูที่ 8

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูแบบมีฝาปด   ขนาดกวาง 0.60 เมตร  ปากกวาง
0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร   ความยาว
รวมไมนอยกวา 29.00 เมตร สถานที่กอสรางบานแมสุขเหนือ
หมูที่ 8 พรอมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน
อยางละ   1   ป้าย      กอสรางตามแบบแปลน อบต.วังซาย 
จุดเริ่มตนบริเวณพิกัด 566185,2116260       สิ้นสุดบริเวณ
พิกัด 566200,2116278        เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนา 77  ลําดับที่ 36   
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กอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปด หมูที่ 
3

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูแบบมีฝาปด  ขนาดกวาง 0.60 เมตร  ปากกวาง
0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร  หนา 0.15 เมตร ความยาว
รวมไมนอยกวา 115.00 เมตร      (ชวงที่ 1) ความยาว
ไมนอยกวา 52.00 เมตร (ชวงที่ 2) ความยาวไมนอยกวา
63.00 เมตร สถานที่กอสราง บานหัวทุง หมูที่ 3 พรอม
ป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ  จํานวนอยางละ
1 ป้าย กอสรางตามแบบแปลน อบต.วังซาย จุดเริ่มตน
ชวงที่ 1 บริเวณพิกัด 566292,2117379 สิ้นสุดบริเวณ
พิกัด 566276,2117418     จุดเริ่มตนชวงที่ 2 บริเวณ
พิกัด 566333,2117602  สิ้นสุดบริเวณพิกัด 566420,
2117751                 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนา 72 ลําดับที่ 13 

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 4 จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู แบบมีฝาปด ขางโรงเรียนบานแมสุขใน หมูที่  4
ขนาด กวาง 0.60 เมตร  ปากกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.40
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร จุดเริ่มตนโครงการ
ตอจากถนน คสล.เดิม     จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง
110.00 เมตร   สถานที่กอสราง ขางโรงเรียนบานแมสุขใน
หมูที่  4   พรอมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ป้าย  กอสรางตามแบบแปลน
อบต.วังซาย         พิกัด เริ่มตน N0569902   E2119222
พิกัดสิ้นสุดN0569995  E2119318 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 74   ลําดับที่ 21 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอย 10 หมูที่ 5 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู แบบมีฝาปด  ตอจากจุดเดิม   ขนาด กวาง 0.60
เมตร   ปากกวาง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร หนา 0.15
เมตร  ยาว 126.00 เมตร     จุดเริ่มตนโครงการ ตอจาก
จุดเดิม  ซอย 10     สิ้นสุดโครงการ ตามระยะความยาว
126.00 เมตร      สถานที่กอสราง บานป่าแขม  หมูที่ 5  
ซอย 10  พรอมป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ป้าย  กอสรางตามแบบแปลน
อบต.วังซาย 
พิกัด เริ่มตน    N0568592     E2120225
พิกัดสิ้นสุด      N0568615     E2120305
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนา 75  ลําดับที่ 25

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม    โครงการลด
ความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช  เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร,    คาป้ายโครงการ, คาอาหาร, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,     คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็น   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 90  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร   เชน ปุย, ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว, วัสดุเพาะชํา, ผาใบหรือ
ผาพลาสติก, พืชและสัตว ฯลฯ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปลูกป่า
เชน   คาป้ายโครงการ    คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2559         เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566 -2570)  หนา 88 ลําดับที่ 1

โครงการสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสราง
ฝายชะลอน้ํา  เชน  คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนา 89 
ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย     โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   เชน  คาสมมนาคุณ
วิทยากร,   คาเอกสาร,  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ
 2563       และเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่  90 ลําดับที่ 2
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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

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000

เงินสํารองจาย 684,930

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

353,990

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

50,000

โครงการสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบล (กสต.)

86,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

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

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000

เงินสํารองจาย 684,930

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

353,990

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

50,000

โครงการสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบล (กสต.)

86,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,489,440 132,480 1,321,920 881,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 24,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 275,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 760,440 108,000 699,960 414,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

50,280 12,000 24,000 25,140

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

600,000 40,000 170,000 109,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,824,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

132,000

เงินประจําตําแหนง 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 275,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,982,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

111,420

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

919,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 5,000 5,000 10,000

คาเชาบ้าน 84,000 30,000 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 35,000 22,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 85,000 130,800

คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

84,000

คาจ้างเหมาปฎิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 
และงานด้านพัสดุ

20,000

คาจ้างเหมาปฏิบัติงาน
จัดทําแผนที่ภาษี

10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 60,000

คารับวารสาร 37,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000

คาเชาบ้าน 198,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

127,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 215,800

คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

84,000

คาจ้างเหมาปฎิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 
และงานด้านพัสดุ

20,000

คาจ้างเหมาปฏิบัติงาน
จัดทําแผนที่ภาษี

10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 60,000

คารับวารสาร 37,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร

60,000 20,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

144,000 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดี

200,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมบุคลากร

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 40,000 20,000 20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ 904

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร

130,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

174,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดี

200,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมบุคลากร

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ 904

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดการเรียน การสอน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังซ้าย (ราย
หัว 2 - 5 ปี)

68,000

โครงการรถรับ-สง เด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.วัง
ซ้าย

150,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

230,000

สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.วังซ้าย (รายหัว 3 - 5 
ปี)

33,900

โครงการการสุขาภิบาล
อาหารและประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส
อาหาร

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

98,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดการเรียน การสอน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังซ้าย (ราย
หัว 2 - 5 ปี)

68,000

โครงการรถรับ-สง เด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.วัง
ซ้าย

150,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

230,000

สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.วังซ้าย (รายหัว 3 - 5 
ปี)

33,900

โครงการการสุขาภิบาล
อาหารและประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส
อาหาร

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

98,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานฯ

34,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะ

20,000

สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชนบ้านแมสุข
เหนือ

50,000

คาจ้างเหมาบํารุงรักษา
และพัฒนา
เป่าล้างบอบาดาล
ประปาหมูบ้าน

20,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สํานักงาน องค์การ
บริหารสวนตําบลวังซ้าย

50,000

โครงการการรณรงค์ใน
การควบคุมไฟป่าและ
ทําแนวกันไฟ

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับสตรี
ในชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้
กับผู้สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานฯ

34,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะ

20,000

สงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชนบ้านแมสุข
เหนือ

50,000

คาจ้างเหมาบํารุงรักษา
และพัฒนา
เป่าล้างบอบาดาล
ประปาหมูบ้าน

20,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สํานักงาน องค์การ
บริหารสวนตําบลวังซ้าย

50,000

โครงการการรณรงค์ใน
การควบคุมไฟป่าและ
ทําแนวกันไฟ

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับสตรี
ในชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้
กับผู้สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เด็กและเยาวชน

20,000

การจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

จัดงานประเพณีลอย
กระทง

ประเพณีวันเข้าพรรษา

ประเพณีวันสงกรานต์

จ้างออกแบบโครงการ
กอสร้าง

โครงการปลูกป่า

โครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการ
ระบาดของศัตรูพืช

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ํา

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 20,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 750,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เด็กและเยาวชน

20,000

การจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

100,000 100,000

จัดงานประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000

ประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 20,000

ประเพณีวันสงกรานต์ 50,000 50,000

จ้างออกแบบโครงการ
กอสร้าง

100,000 100,000

โครงการปลูกป่า 15,000 15,000

โครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการ
ระบาดของศัตรูพืช

20,000 20,000

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ํา

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 800,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 93,000 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการเกษตร 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 133,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการเกษตร 15,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัม
เมิสซิเบิ้ล

100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ถังกรองน้ําประปาหมู
บ้าน หมูที่ 4 (ระบบ
ประปา)

ถังน้ําประปาพร้อม
อุปกรณ์ บ้านแมสุข
เหนือ หมูที่ 8

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างอาคารที่เก็บ
ของ หมูที่ 6

กอสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ หมูที่ 9 
(สําหรับเก็บของ)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัม
เมิสซิเบิ้ล

100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ถังกรองน้ําประปาหมู
บ้าน หมูที่ 4 (ระบบ
ประปา)

80,000 80,000

ถังน้ําประปาพร้อม
อุปกรณ์ บ้านแมสุข
เหนือ หมูที่ 8

250,000 250,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างอาคารที่เก็บ
ของ หมูที่ 6

400,000 400,000

กอสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ หมูที่ 9 
(สําหรับเก็บของ)

400,000 400,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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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

กอสร้างถนน คสล. ซอย 
122 และซอย 124บ้าน
ใหมหลายทา หมูที่ 2

กอสร้างถนน คสล. ทุง
แมมาใต้ บ้านสบมา   
หมูที่ 10

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุงใหม 
หมูที่ 1

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู
ที่ 7

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู แบบมีฝาปิดตอ
จากจุดเดิม หมูที่ 8

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด หมูที่ 3

กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 
4

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสิรม
เหล็ก ซอย 10 หมูที่ 5

วันที่พิมพ์ : 29/9/2565  10:20:03 หน้า : 19/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนน คสล. ซอย 
122 และซอย 124บ้าน
ใหมหลายทา หมูที่ 2

400,000 400,000

กอสร้างถนน คสล. ทุง
แมมาใต้ บ้านสบมา   
หมูที่ 10

400,000 400,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุงใหม 
หมูที่ 1

400,000 400,000

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู
ที่ 7

400,000 400,000

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู แบบมีฝาปิดตอ
จากจุดเดิม หมูที่ 8

100,000 100,000

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด หมูที่ 3

400,000 400,000

กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 
4

320,000 320,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสิรม
เหล็ก ซอย 10 หมูที่ 5

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วังเหนือ

15,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่าแขม

407,400

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแมสุขใน

193,200

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแมสุขวัง
เหนือ

483,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหัวทุง

285,600

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวังเหนือ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วังเหนือ

15,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่าแขม

407,400

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแมสุขใน

193,200

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแมสุขวัง
เหนือ

483,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหัวทุง

285,600

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวังเหนือ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอวังเหนือ (ก๋องปู่
จา)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างเหมาประเมิน
ประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลการปฎิบัต
 ิงานขององค์การบริหาร
สวนตําบลวังซ้าย

20,000

รวม 13,114,920 10,316,340 671,480 5,094,980 432,000 50,000 2,200,280 70,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2565  10:20:03 หน้า : 23/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอวังเหนือ (ก๋องปู่
จา)

10,000 10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างเหมาประเมิน
ประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลการปฎิบัต
 ิงานขององค์การบริหาร
สวนตําบลวังซ้าย

20,000

รวม 230,000 4,050,000 270,000 36,500,000
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