
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาแรง

อําเภอบานแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,529,136 บาท
งบกลาง รวม 10,529,136 บาท

งบกลาง รวม 10,529,136 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 47,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ  5  ของคาจางที่ อบต.จะตองจาย เพื่ออุด
หนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง และผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ  0.2
  ของคาจางโดยประมาณทั้งป เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการ
ทํางาน 
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 72  ลําดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,574,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 72  ลําดับที่ 2)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร  
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16
 และ ขอ 17  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 72  ลําดับที่ 3)

เงินสํารองจาย จํานวน 700,000 บาท

เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น   และในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (สํานักปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาสมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจราจร (สํานักปลัด)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 75,600 บาท

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจางประจําที่เกษียณ
อายุราชการ (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 348,016 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2
  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศให/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:05:12 หนา : 4/81



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  ไมนอยกวา รอยละ 40  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
ตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 68
  ลําดับที่ 2)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลทาแรงถึงแกความตายใน
ระหวางรับราชการ  
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
  (สํานักปลัด)
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลทาแรงถึงแกความตายใน
ระหวางรับราชการ  
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
  (สํานักปลัด)

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลทาแรงถึงแกความตายใน
ระหวางรับราชการ  
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
  (สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,145,793 บาท

งบบุคลากร รวม 4,562,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  เป็นเงิน 244,800  บาท
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1  อัตราๆ  ละ  1,750
  บาท/เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท
และตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 880  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  อัตราๆ  ละ  1,750  บาท/เดือน เป็น
เงิน  21,000 บาท
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 880  บาท/เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1  อัตราๆ  ละ  7,200  บาท/เดือน เป็น
เงิน  86,400 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,281,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1  อัตราๆ ละ  11,220
  บาท/เดือน เป็นเงิน  134,640 บาท
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
  อัตราๆ  ละ  9,180  บาท/เดือน เป็นเงิน  110,160 บาท
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 11
  อัตราๆ  ละ  7,200  บาท/เดือน เป็นเงิน  950,400 บาท
 และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
 อัตราๆ  ละ  7,200  บาท/เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,596,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,745,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปพนักงานสวนตําบล
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล หัวหนาสํานักปลัด และผูอํานวยการกองคลัง  
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 291,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางสําหรับลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคา
จางประจําป 
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 337,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเป็นคา
ตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ สําหรับ พนักงานจางทั่วไป  
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,518,153 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:05:12 หนา : 10/81



คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่  2561 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,348,353 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาอยูยามเฝ้าสถานที่ฯ จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาอยูยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพยสินของทางราชการ  ดูแลความเรียบรอยในบริเวณสถานที่
ดังกลาว  และงานที่อื่นที่ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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จางเหมาเก็บขยะในตําบลฯ จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานเก็บขยะในตําบล  และงานที่อื่นที่
ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

จางเหมาขับรถพรอมดูแลรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดทายฯ จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานขับรถพรอมดูแลรักษารถบรรทุก
ขยะชนิดอัดทาย  และงานที่อื่นที่ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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จางเหมาขับรถยนตสวนกลางพรอมดูแลรักษา จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานขับรถยนตสวนกลางพรอมดูแล
รักษา  และงานที่อื่นที่ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป รับ – สง 
หนังสือราชการตางๆฯ

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ตองใชแรง
งานทั่วไป  รับ –  สง หนังสือราชการตาง ๆ รับ ลงทะเบียน คํา
รองตางๆ และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:05:12 หนา : 13/81



จางเหมาเปด - ปดสํานักงาน ดูแลรักษาทําความสะอาดทรัพยสิน 
วัสดุอุปกรณ อาคารสํานักงาน บริเวณใกลเคียงสํานักงานฯ

จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเปด - ปดสํานักงาน  ดูแลรักษาทําความ
สะอาดทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ อาคารสํานักงาน บริเวณใกลเคียง
สํานักงาน  และงานที่อื่นที่ไดรับมอบหมายและที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 533,353 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล คาจาง
เหมาบริการรถรับสงนักเรียน คาจางนักเรียน/นักศึกษาชวยปฏิบัติ
งานราชการในชวงปดภาคเรียน คาจางเหมาบริการ เชน คาจาง
เหมาแรงงานในการจัดทําของ คาลางฟลม คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวกแมลง  คาซักฟอก คาตักปฏิกูล  คาแปล
เอกสาร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า คาซอมแซมไฟฟ้า คา
จางเหมาเดินสายไฟ หรือคาบริการอื่นๆที่จําเป็น คาระวางคา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  โรง
มหรสพ คาจัดทําวารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายรณรงคตางๆ   คาเบี้ยประกัน  คาติดตั้ง
ประปา    คาประกันภัยยานพาหนะ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบ
ประมาณไดไมเกินปละ  1 %  ของรายไดจริงของปงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให  ใหเบิกจายไดในภายในวงเงิน
งบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใช
จายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและใหใช
หลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มา
ประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนิน
งานเป็นผูรับรองการจาย  ตั้งไว 30,000 บาท
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและให
แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  ตั้งไว 30,000 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  (สํานัก
ปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือ คาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนในการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่น และผูบริหารทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ แบบ
พิมพ การประชาสัมพันธ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่  6 กรกฎาคม  2561  เรื่อง  การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทอง
ถิ่น (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุม และพวงมาลาฯ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุม และ
พวงมาลาฯคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับวันสําคัญของ
ทางราชการและกิจกรรมตามโครงการ สงเสริมกิจกรรมการที่เป็น
งานรัฐพิธีงานเทิดพระเกียรติ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  
- ตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562(สํานักปลัด)
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โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ อบต. พบประชาชน ใน
การบริการประชาชนนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ รวมถึง
การบริการประชาชนรวมกับหนวยงานของรัฐ เชน คาอาหาร น้ํา
ดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 86
 ลําดับที่ 2)

โครงการ อบต. ใสสะอาด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ อบต. ใสสะอาด เชน คา
อาหาร น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  87
 ลําดับที่ 5)

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 89 ลําดับที่ 11)

โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ พิธีการทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีตางๆ เชน วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 88
 ลําดับที่ 8)
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โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู
บาน/ตําบล เชน คาอาหารวาง น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (สํานัก
ปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 86 ลําดับ
ที่  1)

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรของ อบต. จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับบุคลากรของ อบต. เชน คาอาหาร น้ําดื่ม ป้าย
ประชาสัมพันธ  คาวิทยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 86
 ลําดับที่ 4)

โครงการอบรมเผยแพรกฎหมายเบื้องตน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมเผยแพรกฎหมาย
เบื้องตน เชน คาอาหาร น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  คา
วิทยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 88
 ลําดับที่ 9)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 853,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 244,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชา
หมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ที่กระทบโครง
สรางครุภัณฑขนาดใหญ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลบางตะบูน  คาใชจายในการบริหาร
ศูนยฯ เชน คาใชจายในการจัดจางลูกจางประจําศูนยฯ คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ คาซอมแซมครุภัณฑสํานักงานตางๆ และคา
สาธารณูปโภค เป็นตน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  หนา 8 ลําดับที่ 1)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,890,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,522,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,522,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,480,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป  
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองคลัง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 367,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 97,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:05:12 หนา : 29/81



ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 809,765 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  
- ตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560  (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR จํานวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้น
ฐาน CPR  เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝึกอบรม และคาใช
จายอื่นๆ ใหแกผูนําชุมชน พนักงานเจาหนาที่ อาสาสมัครฯ นัก
เรียน และประชาชนผูสนใจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 77
 ลําดับที่ 8)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  เชน คาอาหาร น้ําดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ  คา
วิทยากร คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หนา 9 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องตน จํานวน 30,000 บาท

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องตน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยเบื้องตน เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝึกอบรม และ
คาใชจายอื่นๆ ใหแกผูนําชุมชน พนักงานเจาหนาที่ อาสา
สมัครฯ นักเรียน และประชาชนผูสนใจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 76
 ลําดับที่ 1)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 499,765 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 499,765 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 499,765 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ ความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1920 x 1080 Pixel 
หรือไมนอยกวา  2,073,600 Pixel  พรอมเครื่องบันทึกภาพผาน
เครือขาย (NVR) แบบ  16 ชอง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองวงจรปดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด) (สํานักปลัด)  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 100  ลําดับที่ 8)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 656,000 บาท

งบบุคลากร รวม 500,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 500,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของ
พนักงานสวนตําบล  
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาประเภท
ตางๆ ที่หนวยงานอื่น เชิญเขารวม โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาชุดกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง วัสดุกีฬา เป็นตน (กองการศึกษาฯ)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,268,306 บาท
งบบุคลากร รวม 1,368,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,368,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 970,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (ครูและครูผูดูแล
เด็ก) ประจําป  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ประจําป 
- ตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่  30 มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงครู  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 356,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  
ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,989,786 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  (กองการ
ศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 861,585 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของผูทําหนาที่
ผูชวยผูดูแลเด็ก และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ
ปฐมวัย สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง เชน คาอาหาร คา
ชุดกีฬา คาวัสดุอุปกรณ คาของรางวัล คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1  หนา 75)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาแรง ทั้ง 5 แหง จํานวน    93
    คน  ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป  
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับ
ที่ 6 หนา 67)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:05:12 หนา : 43/81



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กราย
หัว)

จํานวน 158,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาแรงทั้ง  5 แหง จํานวน    93
  คน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับ
ที่ 5 หนา 66)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน)

จํานวน 478,485 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทาแรวทั้ง  5 แหง จํานวน 93 คน อัตรามื้อ
ละ 21  บาท/คน  จํานวน 245 วัน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับ
ที่ 1 หนา 65)
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ค่าวัสดุ รวม 1,088,201 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,068,201 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลทาแรง จํานวน 178,206 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ทั้ง 5 แหง จํานวน 93 คน ๆ
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ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับ
ที่ 3 หนา 65)  
(3)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.  จํานวน  869,995  บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  4  แหง  เด็ก
นักเรียน  454  คนๆละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับ
ที่ 2 หนา 65)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,910,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,910,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน)

จํานวน 1,910,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  จํานวน 454  คนๆละ  21
  บาท  จํานวน 200 วัน  
-ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับ
ที่ 7 หนา 67)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 407,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลทองถิ่น อัตรา เดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน อปท.ละ 2 คน
-ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน  2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการ
สังคม)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:05:12 หนา : 48/81



ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา (ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บาฯ เชน คาป้ายโครงการ คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาเข็ม
ฉีดยา คาน้ําแข็งทําความเย็นแกวัคซีน คาถุงมือ และคาใชจาย
อื่นๆ 
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หนา 68
  ลําดับที่ 3)
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือด
ออก เชน คาป้ายโครงการ คาใชจายในกิจกรรมพนหมอกควัน คา
แผนพับรณรงค คาวิยากรอบรม คาวัสดุตางๆ และคาใชจายอื่นๆ 
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  68
 ลําดับที่  1)

โครงการรักเป็นปลอดภัย ไมทองกอนวัย หางไกลโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรักเป็นปลอดภัย ไมทอง
กอนวัย หางไกลโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  70
 ลําดับที่  9)
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โครงการสงเสริมความฉลาดทางอารมณใหกับเยาวชนตําบลทาแรง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมความฉลาดทาง
อารมณใหกับเยาวชนตําบลทาแรง
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  70
 ลําดับที่  8)

โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดสและเพศศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องโรค
เอดสและเพศศึกษา  
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  69
 ลําดับที่  4)
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งบเงินอุดหนุน รวม 172,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 172,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการทําหมันสุนัขและแมว จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็น
คาใชจายในโครงการทําหมันสุนัขและแมว เชน คายาตางๆที่ใชใน
การทําหมันสัตว คาอุปกรณตางๆที่ใชในการทําหมันสัตว คาป้าย
โครงการ คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่นๆ 
ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่4/2564   หนา 6  ลําดับที่ 1)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหกับคณะกรรมการหมู
บาน ทั้ง 7 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท  สําหรับดําเนินการ
ตามโครงการดังกลาว
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2092 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561   ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 71
  ลําดับที่ 11)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 834,800 บาท

งบบุคลากร รวม 718,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 718,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปพนักงานสวนตําบล
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 274,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจ  
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559  (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล คาจาง
เหมาบริการรถรับสงนักเรียน คาจางนักเรียน/นักศึกษาชวยปฏิบัติ
งานราชการในชวงปดภาคเรียน คาจางเหมาบริการ เชน คาจาง
เหมาแรงงานในการจัดทําของ คาลางฟลม คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวกแมลง  คาซักฟอก คาตักปฏิกูล  คาแปล
เอกสาร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า คาซอมแซมไฟฟ้า คา
จางเหมาเดินสายไฟ หรือคาบริการอื่นๆที่จําเป็น คาระวางคา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  โรง
มหรสพ คาจัดทําวารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายรณรงคตางๆ   คาเบี้ยประกัน  คาติดตั้ง
ประปา    คาประกันภัยยานพาหนะ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,516,960 บาท

งบบุคลากร รวม 630,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 468,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปพนักงานสวนตําบล
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองชาง  
- ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ของ
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 866,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559  (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล คาจาง
เหมาบริการรถรับสงนักเรียน คาจางนักเรียน/นักศึกษาชวยปฏิบัติ
งานราชการในชวงปดภาคเรียน คาจางเหมาบริการ เชน คาจาง
เหมาแรงงานในการจัดทําของ คาลางฟลม คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวกแมลง  คาซักฟอก คาตักปฏิกูล  คาแปล
เอกสาร คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า คาซอมแซมไฟฟ้า คา
จางเหมาเดินสายไฟ หรือคาบริการอื่นๆที่จําเป็น คาระวางคา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  โรง
มหรสพ คาจัดทําวารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายรณรงคตางๆ   คาเบี้ยประกัน  คาติดตั้ง
ประปา    คาประกันภัยยานพาหนะ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา ครุภัณฑ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 511,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเป็นคา
ตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ สําหรับ พนักงานจางทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 271,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและการคัดแยก
ขยะ (ตาวิเศษ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมการสราง
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและการคัดแยกขยะ (ตาวิเศษ)  เชน คา
ป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ  เพื่อฝึกอบรมใหความรูแก
พนักงานเจาหนาที่ อบต.ทาแรง ผูนําชุมชน  เด็กเยาวชน และ
ประชาชนที่สนใจ ในการคัดแยกขยะ การปลูกสรางจิตสํานึกใน
การรักษาสิ่งแวดลอม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 83
  ลําดับที่ 4)
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ค่าวัสดุ รวม 41,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 287,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสตรีตําบลทาแรง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพของสตรี
ตําบลทาแรง  ในการฝึกอบรมหรือการเขารวมกิจกรรมของหนวย
งานตางๆ ที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาสตรีที่อยูในตําบลทาแรงใหมี
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565  หนา  74 ลําดับที่  5)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนตนกลา ตานภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนตน
กลา ตานภัยยาเสพติด  ในการฝึกอบรม รณรงค ป้องกันและการ
แกไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร  5  รั้วป้องกัน ฯลฯ
  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท
  0808.2/ว 543  ลงวันที่  23  มีนาคม  2550  และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
   หนา  78 ลําดับที่ 1)
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โครงการสงเสริมทักษะดานอาชีพระยะสั้นใหกับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะดาน
อาชีพระยะสั้นใหกับเด็กและเยาวชน  ในการฝึกอบรมหรือจัด
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตางๆ ใหกับเด็กและ
เยาวชน เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565   หนา  73 ลําดับที่ 3)

โครงการสงเสริมทักษะดานอาชีพระยะสั้นใหกับผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะดาน
อาชีพระยะสั้นใหกับผูสูงอายุและผูพิการ  ในการฝึกอบรมหรือจัด
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตางๆ ใหกับกลุมอาชีพ
ตางๆ และประชาชนที่สนใจในตําบลทาแรง เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565   หนา 73  ลําดับที่ 2)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ดอยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  ในการฝึก
อบรมหรือการเขารวมกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอย
โอกาส ดานตาง ๆ ที่อยูในตําบลทาแรง เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565  หนา  74 ลําดับที่ 4)

โครงการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ  ในการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพตางๆ ใหกับกลุมอาชีพตางๆ และประชาชนที่สนใจในตําบล
ทาแรง เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565   หนา 73  ลําดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก จํานวน 8,000 บาท

โครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก 
เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมวันตอ
ตานยาเสพติดโลก ใหแกที่วาการอําเภอบานแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 79 ลําดับที่ 3)
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โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 6,000 บาท

โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ    ตั้งไว 6,000 บาท
เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ ใหแกที่วาการอําเภอบานแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 79 ลําดับที่ 5)

โครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล เพื่อ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 13,000 บาท

โครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล เพื่อ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด   ตั้งไว 13,000 บาท
เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายตางๆ ในการอบรมเสริมสราง
ความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบล เพื่อป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด ใหแกที่วาการอําเภอบานแหลม
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 79 ลําดับที่ 4)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬา
ตําบลตานยาเสพติด เชน คากรรมการตัดสิน คาชุดกีฬาสําหรับผู
เขาแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาเงินรางวัลและถวยรางวัล คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่ คาเชา
เครื่องเสียง เตนท คาจางเหมาทําความสะอาด และคาใชจาย
อื่นๆ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 2
 หนา 75)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เตนท เวที  และคาใชจาย
อื่นๆ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 5
  หนา 85)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:05:13 หนา : 72/81



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประกวดการอานคัมภีรอัลกุรอาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการประกวดการอานคัมภีร
อัลกุรอาน เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
รางวัล คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  4
  หนา 84)

โครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการประกวดสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คารางวัล คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 3
  หนา 84)
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนไทยพุทธ – ไทย
มุสลิม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนไทยพุทธ – ไทยมุสลิม  เชน คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาจัดสถานที่ และคา
ใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการ
ศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  2
 หนา 84)

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตําบลทาแรง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม
ตําบลทาแรง  เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง  คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการ
ศึกษาฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 8
  หนา 85)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรีเมืองเพชร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ใน
การจัดงานพระนครคีรี ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 81
 ลําดับที่ 1)

โครงการจัดงานเปดโลกทะเลโคลน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ใน
การจัดกิจกรรมเปดโลกทะเลโคลน ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
บานแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 81
 ลําดับที่ 2)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,579,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางออกแบบ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบใหแกเอกชนหรือนิติบุคคลตามกฎ
กระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2562(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,499,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,499,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

001โครงการกอสรางถนน คสล. ตั้งแตบานผูใหญ – บานนายจักรก
ฤษณ  หมูที่ 1

จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. กวาง 2.50 เมตร  ยาว 115.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 287.50 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรง
กําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่4/2564 หนา 2  ลําดับที่ 1)

002โครงการกอสรางถนน คสล พรอมรางระบายน้ํา คสล. สายคลอง
แหลมฝั่งตะวันตก หมูที่ 2

จํานวน 585,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 150.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.50
 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 150 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทาแรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 2  ลําดับที่ 3 และแผน
พัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 38  ลําดับที่ 20)
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003โครงการถนนลูกรังหินคลุก สายบานยีซา หมูที่ 3 จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสริมถนนลูกรังหินคลุก  กวาง 3.00
 เมตร  ยาว 390.00 เมตร หนา 0.30 เมตร
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 3  ลําดับที่ 4)

004โครงการกอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองทาแรง  หมูที่ 4 จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร  ยาว 65.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 195.00 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรง
กําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563 หนา 4  ลําดับที่ 5)
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005โครงการกอสรางถนน ลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สาย
ริมเขื่อน  หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน ลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE  
กวาง 2.50 เมตร  ยาว 90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่4/2564 หนา 4  ลําดับที่ 6)

006โครงการกอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองทาแรง จุดสะพานคู 
หมูที่ 5  – หมูที่  7

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร  ยาว 235.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 705.00 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรง
กําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563 หนา 5  ลําดับที่ 9)
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007โครงการกอสรางถนน คสล. ตั้งแตบานนายประสงค – วัดใหม 
หมูที่ 6

จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 205.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 820.00 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรง
กําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2563 หนา 5  ลําดับที่ 12)

008โครงการกอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองทาแรง หมูที่  7 จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร  ยาว 160.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 480.00 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรง
กําหนด) 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2563 หนา 6  ลําดับที่ 13)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

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

โครงการอบรมใหความรูทางการเกษตรตามศาสตรพระราชา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูทางการ
เกษตรตามศาสตรพระราชา เชน คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง  คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝึก
อบรม และคาใชจายอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานัก
ปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 1
  หนา 80)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายเยาวชนคนรักษลุมน้ําเพชรบุรี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนคนรักษ
ลุมน้ําเพชรบุรี  คาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเด็ก
และเยาวชนในเรื่องการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีและสิ่งแวด
ลอม เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565  หนา 82 ลําดับที่ 1)

โครงการประชารวมใจ รักษแมน้ําเพชรบุรี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชารวมใจ รักษ
แมน้ําเพชรบุรี  คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ประชาชนใหรักษาความสะอาดแมน้ําเพชรบุรีและสิ่งแวดลอม  คา
ใชจายในวันที่ 7 สิงหาคม วันอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี  คาใช
จาย เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565  หนา  82 ลําดับที่ 2)
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