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  เขต/อําเภอ แกงคอย  จังหวัดสระบุรี  18110

พื้นที่ 25.96 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,007 คน
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาคลอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาคลออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทาคลอ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 138,053,101.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 85,608,875.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 30,350,598.80 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 13 โครงการ รวม 
2,996,293.11 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 24 โครงการ รวม 4,173,436.70 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 73,073,550.71 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 244,674.81 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 215,834.99 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 779,574.65 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 174,880.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 247,440.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 4,200.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 51,855,035.71 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,551,910.55 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 45,419.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 43,248,883.93 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,608,216.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,447,199.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,532,598.41 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,860,165.42 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,800,705.10 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 45,419.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,938,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 244,674.81 1,226,000.00 1,226,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

215,834.99 257,000.00 257,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 779,574.65 970,000.00 970,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

174,880.00 700,000.00 700,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 247,440.00 350,000.00 350,000.00

หมวดรายไดจากทุน 4,200.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,666,604.45 3,513,000.00 3,513,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 51,855,035.71 57,487,000.00 60,487,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51,855,035.71 57,487,000.00 60,487,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,551,910.55 20,000,000.00 20,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,551,910.55 20,000,000.00 20,000,000.00

รวม 73,073,550.71 81,000,000.00 84,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,608,216.00 13,278,000.00 14,348,100.00

งบบุคลากร 16,447,199.00 21,456,200.00 22,509,800.00

งบดําเนินงาน 10,532,598.41 29,729,700.00 31,219,700.00

งบลงทุน 2,860,165.42 14,460,100.00 13,791,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,800,705.10 2,046,000.00 2,101,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 43,248,883.93 81,000,000.00 84,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,941,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,497,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,351,300

แผนงานสาธารณสุข 2,269,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 4,877,700

แผนงานเคหะและชุมชน 7,890,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 500,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 995,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,996,100

แผนงานการเกษตร 6,790,000

แผนงานการพาณิชย 544,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,348,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 84,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,348,100 14,348,100
    งบกลาง 14,348,100 14,348,100

หนา : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,075,600 720,000 3,067,000 370,000 11,232,600
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,895,600 0 0 0 2,895,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,180,000 720,000 3,067,000 370,000 8,337,000

งบดําเนินงาน 5,866,000 338,000 1,115,000 107,000 7,426,000
    คาตอบแทน 685,000 88,000 270,000 37,000 1,080,000

    คาใชสอย 3,240,000 190,000 655,000 55,000 4,140,000

    คาวัสดุ 791,000 60,000 165,000 15,000 1,031,000

    คาสาธารณูปโภค 1,150,000 0 25,000 0 1,175,000

งบลงทุน 189,400 15,900 16,900 11,000 233,200
    คาครุภัณฑ 189,400 15,900 16,900 11,000 233,200

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 0 30,000

รวม 13,181,000 1,073,900 4,198,900 488,000 18,941,800

หนา : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 1,827,000 1,827,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,827,000 1,827,000

งบดําเนินงาน 1,610,000 1,060,000 2,670,000
    คาตอบแทน 110,000 145,000 255,000

    คาใชสอย 1,100,000 565,000 1,665,000

    คาวัสดุ 400,000 350,000 750,000

รวม 1,610,000 2,887,000 4,497,000

หนา : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,490,000 1,402,200 2,892,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,490,000 1,402,200 2,892,200

งบดําเนินงาน 1,490,000 1,917,700 3,407,700
    คาตอบแทน 120,000 10,000 130,000

    คาใชสอย 960,000 817,300 1,777,300

    คาวัสดุ 410,000 930,400 1,340,400

    คาสาธารณูปโภค 0 160,000 160,000

งบลงทุน 0 300,000 300,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,751,400 1,751,400
    เงินอุดหนุน 0 1,751,400 1,751,400

รวม 2,980,000 5,371,300 8,351,300

หนา : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 265,000 265,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 265,000 265,000

งบดําเนินงาน 934,000 934,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใชสอย 640,000 640,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบลงทุน 1,070,000 1,070,000
    คาครุภัณฑ 1,070,000 1,070,000

รวม 2,269,000 2,269,000

หนา : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,101,000 2,101,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,101,000 2,101,000

งบดําเนินงาน 2,482,000 2,482,000
    คาตอบแทน 117,000 117,000

    คาใชสอย 2,065,000 2,065,000

    คาวัสดุ 280,000 280,000

    คาสาธารณูปโภค 20,000 20,000

งบลงทุน 94,700 94,700
    คาครุภัณฑ 94,700 94,700

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 4,877,700 4,877,700

หนา : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 0 687,000 687,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 687,000 687,000

งบดําเนินงาน 450,000 1,540,000 2,255,000 4,245,000
    คาใชสอย 450,000 1,540,000 1,920,000 3,910,000

    คาตอบแทน 0 0 30,000 30,000

    คาวัสดุ 0 0 305,000 305,000

งบลงทุน 0 2,958,000 0 2,958,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,958,000 0 2,958,000

รวม 450,000 4,498,000 2,942,000 7,890,000

หนา : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 400,000 400,000
    คาใชสอย 400,000 400,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 500,000 500,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 450,000 515,000 965,000
    คาใชสอย 450,000 515,000 965,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 450,000 545,000 995,000

หนา : 8/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,895,000 2,895,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,895,000 2,895,000

งบดําเนินงาน 2,710,000 2,710,000
    คาตอบแทน 261,000 261,000

    คาใชสอย 1,450,000 1,450,000

    คาวัสดุ 999,000 999,000

งบลงทุน 8,391,100 8,391,100
    คาครุภัณฑ 158,100 158,100

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 8,233,000 8,233,000

รวม 13,996,100 13,996,100

หนา : 9/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 610,000 0 610,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 610,000 0 610,000

งบดําเนินงาน 5,180,000 300,000 5,480,000
    คาตอบแทน 35,000 0 35,000

    คาใชสอย 2,400,000 300,000 2,700,000

    คาวัสดุ 145,000 0 145,000

    คาสาธารณูปโภค 2,600,000 0 2,600,000

งบลงทุน 700,000 0 700,000
    คาครุภัณฑ 50,000 0 50,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 650,000 0 650,000

รวม 6,490,000 300,000 6,790,000

หนา : 10/11



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 500,000 500,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 250,000 250,000

    คาสาธารณูปโภค 150,000 150,000

งบลงทุน 44,000 44,000
    คาครุภัณฑ 44,000 44,000

รวม 544,000 544,000

หนา : 11/11



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,941,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,497,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,351,300

แผนงานสาธารณสุข 2,269,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,877,700

แผนงานเคหะและชุมชน 7,890,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 500,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 995,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,996,100

แผนงานการเกษตร 6,790,000

แผนงานการพาณิชย์ 544,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,348,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 84,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2537 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบล
ทาคล้อ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 84,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 84,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายทนงยุทธ  จันทกูล)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ

อนุมัติ

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

(นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์)

ตําแหนง นายอําเภอแกงคอย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 939,060.35 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 103,648.00 66,453.05 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 130,771.76 1,150,000.00 -4.70 % 1,096,000.00
     ภาษีป้าย 45,374.00 47,450.00 6,000.00 900.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,088,082.35 244,674.81 1,226,000.00 1,226,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,401.50 3,463.15 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3,997.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 85,460.00 91,010.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,060.33 3,688.84 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 520.00 690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 308,742.00 105,683.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,800.00 9,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 580.00 900.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 1,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 419,061.23 215,834.99 257,000.00 257,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ดอกเบี้ย 754,424.91 779,574.65 950,000.00 0.00 % 950,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 754,424.91 779,574.65 970,000.00 970,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการประปา 231,196.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดจากประปา 0.00 174,880.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 231,296.00 174,880.00 700,000.00 700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 227,763.00 247,440.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 227,763.00 247,440.00 350,000.00 350,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 21,500.00 4,200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 21,500.00 4,200.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 694,536.17 845,431.50 850,000.00 0.00 % 850,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,356,100.02 8,748,158.26 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,973,006.94 3,891,614.09 5,800,000.00 17.24 % 6,800,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 104,988.27 602,086.43 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,262,643.73 3,752,478.37 4,500,000.00 22.22 % 5,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 10.00 60,720.06 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     คาภาคหลวงแร 29,205,247.75 29,123,713.50 31,127,000.00 3.21 % 32,127,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 1,588,796.00 1,566,207.50 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,398,948.00 3,264,576.00 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 53,620.00 50.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 51,642,896.88 51,855,035.71 57,487,000.00 60,487,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,471,120.21 19,551,910.55 20,000,000.00 0.00 % 20,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,471,120.21 19,551,910.55 20,000,000.00 20,000,000.00
รวมทุกหมวด 71,856,144.58 73,073,550.71 81,000,000.00 84,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 84,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,226,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,096,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 257,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 970,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 700,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 350,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 60,487,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 850,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 6,800,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 32,127,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการเทาที่ปที่ผานมา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 277,616 279,280 250,000 60.84 % 402,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,948 12,156 70,000 -28.57 % 50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,062,700 6,323,100 7,000,000 0 % 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,392,800 2,352,000 3,000,000 0 % 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 36,000 0 % 36,000

เงินสํารองจาย 500,041.59 43,680 2,300,000 -21.74 % 1,800,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,280,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 400,000

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 100,000 -70 % 30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ
อําเภอแกงคอย    จังหวัดสระบุรี
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น องค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ 
(สปสช.)

0 0 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

580,000 580,000 1,220,000 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 200,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 100,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,843,105.59 9,608,216 14,526,000 14,348,100
รวมงบกลาง 9,843,105.59 9,608,216 14,526,000 14,348,100
รวมงบกลาง 9,843,105.59 9,608,216 14,526,000 14,348,100

รวมแผนงานงบกลาง 9,843,105.59 9,608,216 14,526,000 14,348,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 540,000 0 % 540,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 46,800 0 % 46,800
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 46,800 0 % 46,800

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 91,000 0 % 91,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,020,848 1,796,046 2,171,000 0 % 2,171,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,734,848 2,510,046 2,895,600 2,895,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,766,346 2,945,614 3,700,000 -32.43 % 2,500,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 94,000 -4.26 % 90,000

เงินประจําตําแหนง 174,080 162,000 204,000 -6.86 % 190,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,841,360 3,214,026 3,600,000 -63.89 % 1,300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 255,480 265,897 300,000 -66.67 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,121,266 6,671,537 7,898,000 4,180,000
รวมงบบุคลากร 8,856,114 9,181,583 10,793,600 7,075,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

165,500 80,000 750,000 -49.33 % 380,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -40 % 30,000
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คาเชาบ้าน 230,500 285,500 300,000 -33.33 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 68,750 44,400 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 464,750 409,900 1,200,000 685,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 834,050.7 611,606.2 2,000,000 -25 % 1,500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 99,203 6,400 265,000 -9.43 % 240,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

17,340 0 0 0 % 0

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตําบลทาคล้อ

114,745 0 0 0 % 0
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5. โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูง
ใจให้ข้าราชการและพนักงานในการปฏิบัติ
งานตําบลทาคล้อ

239,920 0 0 0 % 0

6. โครงการสงเสริม-สนับสนุนจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,382 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 47,544 100,000 -50 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตําบลทาคล้อ

0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารสวน
ตําบลทาคล้อ

0 0 700,000 0 % 700,000

โครงการศึกษาดูงาน 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการและพนักงานในการปฏิบัติงาน
ตําบลทาคล้อ

0 247,949 250,000 0 % 250,000

โครงการสงเสริม-สนับสนุนจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 291,591.74 194,616.14 500,000 -70 % 150,000
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รวมค่าใช้สอย 1,617,232.44 1,108,115.34 4,215,000 3,240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 204,347 165,545 250,000 -26 % 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 198,827.4 99,798.9 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,284 35,959 50,000 -20 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 2,502 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 136,296.6 67,945 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 646,981.7 580,557.35 680,000 -70.59 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,160 2,700 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 21,820 7,895 100,000 -75 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 156,500 164,680 180,000 -44.44 % 100,000

วัสดุอื่น 0 28,887.5 10,500 195.24 % 31,000

รวมค่าวัสดุ 1,385,216.7 1,156,469.75 1,580,500 791,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 690,521.2 646,062.82 950,000 0 % 950,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,349.94 9,134.06 30,000 33.33 % 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 74,329.4 88,852.8 135,000 11.11 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 777,200.54 744,049.68 1,120,000 1,150,000
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รวมงบดําเนินงาน 4,244,399.68 3,418,534.77 8,115,500 5,866,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. คาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร 14,600 0 0 0 % 0

1. คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็ก 
ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด6ฟุต จํานวน 20 ตัว 

60,000 0 0 0 % 0

2. คาจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะ
นวม จํานวน 24 ตัว

21,360 0 0 0 % 0

2. คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานผู้บริหาร 8,000 0 0 0 % 0

3. คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  9,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะนวม 
จํานวน 24 ตัว

0 0 0 100 % 18,000

คาจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะนวม 
จํานวน 36ตัว

0 27,000 27,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 14,000 14,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัว 0 0 0 100 % 10,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)ชนิดแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 
บาท

0 0 17,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน(ราคารวมคาติดตั้ง)ชนิดแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ lnverter)ขนาด 18,000 
บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆละ 34,800.- บาท

0 0 139,200 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน(ราคารวมคาติดตั้ง)ชนิดแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่องๆละ 46,100 บาท

0 0 46,100 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน

0 0 84,600 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
แบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 42,300

คาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน

0 0 8,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 22,000 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 100 % 11,800

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 
หลังๆ ละ 5,500 บาท

0 0 16,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน
เปดกระจก จํานวน ๒ หลังๆ ละ ๖,๐๐๐ 
บาท

0 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 
4 ฟุต

0 0 0 100 % 10,000
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คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก
ขนาด4ฟุต

0 10,000 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจกขนาด 42 
นิ้ว

0 17,400 22,500 -33.33 % 15,000

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 15,000 12 % 16,800

โพเดี้ยม (แทนยืนบรรยาย) จํานวน 2 ตัว 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดลําโพง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 0 0 2,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

 คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 30,300 -100 % 0

คาจัดซื้อกล้องดิจิตอลมี wifi ในตัว 0 34,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อขาตั้งกล้อง  จํานวน ๑  อัน 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
สํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

2.คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 9,000 -100 % 0

3. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

10,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 44,000 44,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 0 100 % 10,000

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒  
จํานวน ๑ เครื่อง 

0 0 29,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 10,000 10,000 -50 % 5,000

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

0 0 2,100 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)
ราคา 27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
(คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

0 27,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 138,960 240,200 618,500 189,400
รวมงบลงทุน 138,960 240,200 618,500 189,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลชะอม 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 13,259,473.68 12,860,317.77 19,577,600 13,181,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 425,000

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 11/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 295,000

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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 88,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 338,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานจํานวน 1 ตู้ 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 15,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 15,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 1,073,900
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,102,440 1,184,640 1,412,900 27.4 % 1,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

2,650 8,220 10,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 255,060 268,980 300,000 16.67 % 350,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 506,040 628,389 700,000 14.29 % 800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,900 65,007 58,000 -1.72 % 57,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,975,090 2,215,236 2,540,900 3,067,000
รวมงบบุคลากร 1,975,090 2,215,236 2,540,900 3,067,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 279,100 -64.17 % 100,000

คาเชาบ้าน 100,500 114,000 114,000 5.26 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,650 14,400 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 112,150 128,400 443,100 270,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 95,014 27,190 90,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 25,928 100,000 50 % 150,000

2.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และเบียน
ทรัพย์สิน

0 350,000 300,000 0 % 300,000

3.โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น 0 0 75,000 0 % 75,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,431 0 0 0 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น 65,475 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,784 14,039.5 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 191,704 417,157.5 595,000 655,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 54,046.2 35,942.05 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 73,000 75,730 90,000 5.56 % 95,000

รวมค่าวัสดุ 127,046.2 111,672.05 160,000 165,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 1,968 25,818 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,968 25,818 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 432,868.2 683,047.55 1,223,100 1,115,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

1.คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

2. คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4,500 0 0 0 % 0

2.คาจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จํานวน 
6ตัวๆละ750บาท

0 4,500 0 0 % 0

3. คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานบุนวม หมุนได้
รอบตัว แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน

6,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก 4 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 
1 ตู้

0 14,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

3. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

10,000 0 0 0 % 0

4.คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

0 5,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวล แบบที่ 1 

0 44,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

0 17,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,500 113,500 0 16,900
รวมงบลงทุน 53,500 113,500 0 16,900

รวมงานบริหารงานคลัง 2,461,458.2 3,011,783.55 3,764,000 4,198,900

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 17/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 360,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 370,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 370,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 37,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 107,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 3,500

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจกขนาด 42 
นิ้ว

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 11,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 11,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 488,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,720,931.88 15,872,101.32 23,341,600 18,941,800
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

93,900 65,700 110,000 0 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 93,900 65,700 110,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2. โครงการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพ อป
พร. ตําบลทาคล้อ

184,000 0 0 0 % 0

5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ

59,130 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและตํารวจชุมชนตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)ตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ

0 39,056.5 100,000 0 % 100,000

โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ

0 74,815.54 0 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
และควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริมทางตําบลทา
คล้อ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพ อป
พร.ตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 243,130 113,872.04 250,000 1,100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 34,604 0 100,000 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 34,604 0 100,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 371,634 179,572.04 460,000 1,610,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบยกสวน ชนิดติดผนัง 
ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
จํานวน 1 

0 21,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 21,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 371,634 200,572.04 460,000 1,610,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 800,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 925,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,827,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,827,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 145,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 565,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 350,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,060,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 2,887,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 371,634 200,572.04 460,000 4,497,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 381,840 384,940 907,900 43.19 % 1,300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 501,840 504,940 1,097,900 1,490,000
รวมงบบุคลากร 501,840 504,940 1,097,900 1,490,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 190,000 -73.68 % 50,000

คาเชาบ้าน 38,500 58,500 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 62,500 58,500 260,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,112 78,974 195,000 -38.46 % 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 120,777 118,849 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายเดินทางไปราชการ 16,500 0 0 0 % 0

1.คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 22,568 76,000 5.26 % 80,000

2. โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา 285,000 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา 0 276,600 350,000 0 % 350,000
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3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ 
และวิชาอื่นๆ ตามความเหมาะสม แกเด็ก 
เยาวชน และประชาชนตําบลทาคล้อ

116,623 0 0 0 % 0

3.โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวิชา
อื่นๆตามความเหมาะสมแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนตําบลทาคล้อ

0 87,992 200,000 0 % 200,000

4. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 2562

8,050 0 0 0 % 0

4.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 2563

0 8,250 0 0 % 0

4.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 2564

0 0 10,000 0 % 10,000

5.โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 20,000 550 % 130,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,730 1,700 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 595,792 594,933 921,000 960,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,407 26,752 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,776 19,760 50,000 20 % 60,000

คาอาหารเสริม (นม) 949,923.94 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 1,495 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000
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วัสดุกีฬา 99,960 99,900 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 52,050 78,270 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,141,116.94 226,177 400,000 410,000
รวมงบดําเนินงาน 1,799,408.94 879,610 1,581,000 1,490,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู

36,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์(Multifunction)แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000 8,000 0 0
รวมงบลงทุน 36,000 8,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,337,248.94 1,392,550 2,678,900 2,980,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 516,170 544,140 588,800 6.42 % 626,600
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เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 602,589 645,600 663,900 1.46 % 673,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 49,107 47,820 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,206,366 1,279,560 1,354,700 1,402,200
รวมงบบุคลากร 1,206,366 1,279,560 1,354,700 1,402,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,300 7,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,300 7,000 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน)

107,100 0 0 0 % 0

2. โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพ
ด.)

70,060 0 0 0 % 0
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3. คาใช้จายตามโครงการจัดการศึกษาเด็ก
กอนวัยเรียน

150,189 0 0 0 % 0

3.คาใช้จายตามโครงการจัดการศึกษาเด็ก
กอนวัยเรียน

0 126,448 200,000 -100 % 0

4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

293,000 0 0 0 % 0

4.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

0 233,000 294,000 -100 % 0

5.โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว -อีคิว 0 0 25,000 -100 % 0

6.โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการจัดการศึกษาเด็ก
กอนวัยเรียน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน)

0 92,600 102,000 13.33 % 115,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 349,860

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

0 56,500 67,800 13.33 % 76,840

โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว-อีคิว 0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 29/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการออมทรัพย์ตามแนวพระราช
ดําริ"เศรษฐกิจพอเพียง"

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 620,349 508,548 703,800 817,300
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 930,400

คาอาหารเสริม (นม) 0 708,543.64 1,037,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 708,543.64 1,037,500 930,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 130,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 160,000
รวมงบดําเนินงาน 627,649 1,224,091.64 1,751,300 1,917,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

0 87,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 87,000 18,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการปรับปรุง/ตอเติมห้องน้ําห้อง
สุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําเตา

46,728.97 0 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 300,000 0 % 300,000

3. โครงการปรับปรุง/ตอเติมห้องน้ําห้อง
สุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทาคล้อ

46,728.97 0 0 0 % 0

4. โครงการสงเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ

46,728.97 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วไม้สําเร็จรูปศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนทาคล้อ

0 99,065.42 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 140,186.91 99,065.42 300,000 300,000
รวมงบลงทุน 140,186.91 186,065.42 318,000 300,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,720,640 0 0 0 % 0
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1.เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในตําบลทาคล้อ

0 1,538,680 1,696,000 3.27 % 1,751,400

รวมเงินอุดหนุน 1,720,640 1,538,680 1,696,000 1,751,400
รวมงบเงินอุดหนุน 1,720,640 1,538,680 1,696,000 1,751,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,694,841.91 4,228,397.06 5,120,000 5,371,300
รวมแผนงานการศึกษา 6,032,090.85 5,620,947.06 7,798,900 8,351,300

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 265,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 265,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 265,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 144,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายเกี่ยวกับการสงเสริมการออก
กําลังกาย

0 0 35,000 -100 % 0

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และให้
ความรู้การดูแลและป้องกันโรคระบาดใน
พื้นที่ตําบลทาคล้อ

212,605 0 0 0 % 0

2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและให้ความ
รู้การดูแล และป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
ตําบลทาคล้อ

0 0 250,000 -100 % 0

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตําบลทาคล้อ

88,782 0 0 0 % 0

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

0 57,024 120,000 -100 % 0

4.โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 192,337 220,000 -100 % 0

คาใช้จายเกี่ยวกับการสงเสริมการออกกําลัง
กาย

0 0 0 100 % 35,000

คาเดินทางไปราชการ 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 220,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 100 % 120,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและให้ความรู้
การดูแล และป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
ตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 301,387 249,361 720,000 640,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 106,800 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 106,800 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 301,387 356,161 1,014,000 934,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์

0 0 0 100 % 1,070,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,070,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,070,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

220,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 220,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 521,387 356,161 1,014,000 2,269,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 521,387 356,161 1,014,000 2,269,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 591,760 735,900 1,040,000 15.38 % 1,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 46,500 86,000 0 % 86,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 572,520 728,040 770,000 0 % 770,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 33,420 35,000 0 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,218,280 1,543,860 1,941,000 2,101,000
รวมงบบุคลากร 1,218,280 1,543,860 1,941,000 2,101,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 210,000 -76.19 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 10,500 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,350 7,900 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,350 18,400 277,000 117,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,000 93,007 250,000 0 % 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายเดินทางไปราชการ 26,260 0 0 0 % 0

1.คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 8,660 80,000 -100 % 0

10.โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตําบลทา
คล้อ

0 0 100,000 -100 % 0

11. โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยตําบล
ทาคล้อ

43,834 0 0 0 % 0

11.โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยตําบล
ทาคล้อ

0 11,650 50,000 -100 % 0

12. โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
ตําบลทาคล้อ

10,250 0 0 0 % 0

12.โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
ตําบลทาคล้อ

0 0 50,000 -100 % 0

13.โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจต้านภัย
ยาเสพติดตําบลทาคล้อ

0 0 50,000 -100 % 0

14. โครงการสร้างสรรค์สังคมตําบลทาคล้อ 10,750 0 0 0 % 0

14.โครงการสร้างสรรค์สังคมตําบลทาคล้อ 0 0 50,000 -100 % 0

2.คาใช้จายเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.

0 0 20,000 -100 % 0

3. คาใช้จายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ 17,756 0 0 0 % 0

3.คาใช้จายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ 0 11,370 100,000 -100 % 0
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4. โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัว
ตําบลทาคล้อ

340,190 0 0 0 % 0

4.โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัว
ตําบลทาคล้อ

0 0 300,000 -100 % 0

5. โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนตําบลทาคล้อ

344,361 0 0 0 % 0

5.โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนตําบลทาคล้อ

0 0 300,000 -100 % 0

6. โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริมความรู้
ในการประกอบอาชีพให้แกเยาวชนตําบล
ทาคล้อ

29,386 0 0 0 % 0

6.โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริมความรู้
ในการประกอบอาชีพให้แกเยาวชนตําบล
ทาคล้อ

0 11,563 100,000 -100 % 0

7. โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลทาคล้อ

310,590 0 0 0 % 0

7.โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลทาคล้อ

0 0 400,000 -100 % 0

8.โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพคน
พิการตําบลทาคล้อ

0 0 100,000 -100 % 0

9.โครงการบูรณาการจัดทําแผนชุมชนตําบล
ทาคล้อ

0 0 25,000 -100 % 0
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คาใช้จายเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตําบลทาคล้อ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยตําบลทา
คล้อ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการบูรณาการจัดทําแผนชุมชนตําบล
ทาคล้อ

0 0 0 100 % 25,000

โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 300,000

โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพคนพิการ
ตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 400,000

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดตําบล
ทาคล้อ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจต้านภัยยา
เสพติดตําบลทาคล้อ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสร้างสรรค์สังคมตําบลทาคล้อ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัวตําบล
ทาคล้อ

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริมความรู้ใน
การประกอบอาชีพให้แกเยาวชนตําบลทา
คล้อ

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 875 2,100 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,140,252 138,350 2,075,000 2,065,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,877 50,434 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,889 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 10,507.1 150,000 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,140 23,240 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 41,017 87,070.1 280,000 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,188,619 243,820.1 2,632,000 2,482,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 0 11,000 11,000 -100 % 0

2.คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 3,500 3,500 -100 % 0
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3.คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)

0 0 42,300 -100 % 0

3.คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 30,000 0 0 % 0

4.คาจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะบุ
นวม

0 49,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 3,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน

0 0 0 100 % 42,300

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน

0 168,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับ
เบิ้ลแค็บ

0 740,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดลําโพง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 0 0 0 100 % 40,000

คาจัดซื้อชุดลําโพง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

2. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800VA

2,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 41/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,500 1,002,800 112,800 94,700
รวมงบลงทุน 24,500 1,002,800 112,800 94,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลทาคล้อ

0 0 100,000 0 % 100,000

2.อุดหนุนกลุมองค์กรสตรีตําบลทาคล้อ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 2,431,399 2,790,480.1 4,885,800 4,877,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,431,399 2,790,480.1 4,885,800 4,877,700

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 727,940 938,040 1,273,500 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 24,500 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 751,920 699,480 930,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,180 42,500 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,558,540 1,722,020 2,357,500 0
รวมงบบุคลากร 1,558,540 1,722,020 2,357,500 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 81,100 276,500 -100 % 0

คาเชาบ้าน 46,000 84,000 108,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 6,800 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,400 171,900 419,500 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 182,537.79 85,500 300,000 -100 % 0

คาติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้งประปา 0 0 442,200 -54.77 % 200,000

คาออกแบบควบคุมงาน 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายเดินทางไปราชการ 19,400 0 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 3,444 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 152,631.4 258,819.23 1,200,000 -83.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 354,569.19 347,763.23 2,042,200 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,777 36,294 100,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 176,111.3 99,884.5 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 13,293 13,326.6 200,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 200,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 25,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 51,150 64,810 100,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 78,940.8 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 343,272.1 214,315.1 905,000 0
รวมงบดําเนินงาน 746,241.29 733,978.33 3,366,700 450,000

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 44/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 12,000 0 0 0 % 0

1.คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 10,500 3,500 -100 % 0

2.คาจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเปด 0 16,500 0 0 % 0

3.คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจกขนาด 
42 นิ้ว 

0 5,800 7,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 0 0 16,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที 
ขนาด 5 แรงม้า

0 0 8,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์
ดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต์

0 0 52,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 6 
คิว(LPG)

0 0 18,900 -100 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อขาตั้งกล้องวัดมุม 0 0 2,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทางสายใยแก้ว ยาว 
50 เมตร

0 0 1,000 -100 % 0

คาจัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบชัก 7 เมตร 0 0 3,000 -100 % 0

คาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

30,000 0 0 0 % 0

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา แบบ Network กระดาษขนาด A3 

53,000 0 0 0 % 0

4. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 
kVA

5,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
         

0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,800 84,800 145,600 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเทลานคอนกรีต บริเวณหน้าสํานัก
งานองค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ

0 103,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําซอยหลังโรงเรียน
วัดถ้ําเตา

0 74,600 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 177,600 0 0
รวมงบลงทุน 100,800 262,400 145,600 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค(PEA)
สาขาแกงคอย

0 0 246,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค(PEA)
สาขาอําเภอแกงคอย

0 2,212,025.1 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
แกงคอย

353,359.51 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 353,359.51 2,212,025.1 246,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 353,359.51 2,212,025.1 246,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,758,940.8 4,930,423.43 6,115,800 450,000
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้งประปา 0 0 0 100 % 1,540,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,540,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,540,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 1(บ้านหาด
สองแควเหนือ)

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 4 บริเวณ
คันคลอง(บ้านหาดสองแควใต้)

0 0 117,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 4(บ้านหาด
สองแควใต้)

0 0 283,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 6 (บ้านทา
เกวียน)

0 0 273,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังหมูที่ 9(บ้านทา
คล้อใต้)

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถังกรองสนิมเหล็ก หมูที่ 
6(บ้านทาเกวียน)

0 0 83,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินชนิดปด 
อบต.ทาคล้อ

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา หมูที่ 4 
(บ้านหาดสองแควใต้)

0 0 0 100 % 800,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคสล.หมูที่ 
9(บ้านทาคล้อใต้)

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําหมูที่ 3(บ้าน
ทาคล้อกลาง)

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปเชม
เปญ หมูที่ 7(บ้านถ้ําเตา)

0 0 450,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารคสล.2 ชั้นอบต.ทา
คล้อ

0 0 3,000,000 -100 % 0

โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 11(บ้านเขา
หินดาด)

0 0 0 100 % 235,000

โครงการซอมแซมระบบเสียงตามสาย หมูที่ 
2(บ้านทาสบก)

0 0 160,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง หมูที่ 
3(บ้านทาคล้อกลาง)

0 0 129,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางหมูที่ 2(บ้าน
ทาสบก)

0 0 240,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางหมูที่ 6(บ้าน
ทาเกวียน)

0 441,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง LED  หมูที่ 
8 (บ้านทาศาลา)

0 0 0 100 % 110,000

โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมูที่ 10(บ้าน
ทาคล้อเหนือ)

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมูที่ 8 (บ้านทา
ศาลา)

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมูที่ 5(บ้าน
คําใหญ)

359,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมูที่ 8(บ้านทา
ศาลา)

0 254,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบจายน้ําและระบบ
ผลิตน้ําประปาหมูบ้านทาสบก ตําบลทา
คล้อ
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

0 0 130,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ทา
คล้อ

0 0 275,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู
ที่ 3

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปเชมเปญ 
พร้อมเจาะบอบาดาล หมูที่ 11(บ้านเขาหิน
ดาด)

0 0 410,000 -100 % 0
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โครงการวางทอน้ําประปา PVC หมูที่ 
5(บ้านคําใหญ)

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการวางทอประปา หมูที่ 1 (บ้านหาด
สองแควเหนือ)

0 0 0 100 % 730,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 
10(บ้านทาคล้อเหนือ)

0 260,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 8 (บ้านทา
ศาลา)

0 0 52,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคสล.หมูที่ 3(บ้าน
ทาคล้อกลาง)

0 0 100,000 -100 % 0

รายการที่ 12 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หมูที่ 4 (บ้านหาดสองแควใต้)

250,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 18 โครงการติดตั้งโคมไฟสอง
สวาง หมูที่ 10 (บ้านทาคล้อเหนือ)

472,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 20 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. หมูที่ 11 (บ้านเขาหินดาด)

185,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 21 โครงการกอสร้างถนน คสล. 
หมูที่ 11 ซอย 2 (บ้านเขาหินดาด)

118,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 22 โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารสํานักงาน

115,500 0 0 0 % 0

รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน (กองชาง)

93,457.94 0 0 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงขยายกําลังการผลิต
ประปาหมูบ้าน หมูที่9(บ้านทาคล้อใต้)

0 0 0 100 % 800,000

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมูที่ 
8 (บ้านทาศาลา)

0 0 0 100 % 90,000

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2 
(บ้านทาสบก)

0 0 0 100 % 70,000

โครงการปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปเชม
เปญ หมูที่ 8 (บ้านทาศาลา)

0 0 0 100 % 123,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,592,957.94 955,000 8,492,800 2,958,000
รวมงบลงทุน 1,592,957.94 955,000 8,492,800 2,958,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,592,957.94 955,000 8,492,800 4,498,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 580,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 107,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 687,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 687,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 180,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย 0 256,005 300,000 0 % 300,000

2.โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 0 0 150,000 0 % 150,000

3.โครงการรักษาความสะอาด 0 241,500 200,000 0 % 200,000

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะของ
ชุมชน

0 0 100,000 0 % 100,000

5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ

0 0 350,000 0 % 350,000

6.โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในครัวเรือน

0 92,807 200,000 0 % 200,000
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7.โครงการณรงค์การใช้ถุงพลาสติก โฟม 
และคัดแยกขยะ

0 0 0 100 % 100,000

8.โครงการลด คัดแยกการรวบรวมของเสีย
อันตราย

0 0 0 100 % 100,000

คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย 258,210 0 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการณรงค์การใช้ถุงพลาสติก โฟม และ
คัดแยกขยะ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการลด คัดแยกการรวบรวมของเสีย
อันตราย

0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 258,210 590,312 1,500,000 1,920,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 305,000
รวมงบดําเนินงาน 258,210 590,312 1,500,000 2,255,000
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 258,210 590,312 1,500,000 2,942,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,610,108.74 6,475,735.43 16,108,600 7,890,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดตําบลทาคล้อ

8,340 0 0 0 % 0

1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดตําบลทาคล้อ

0 0 140,000 42.86 % 200,000

2. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

24,625 0 0 0 % 0

2.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 32,965 0 340,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 32,965 0 340,000 400,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําแบบเอนก
ประสงค์

0 0 4,600,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล (stretcher) 
แบบปรับ-นอนได้ พร้อมฐานล็อก
เตียง (ราง stretcher)

0 64,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 64,200 4,600,000 0
รวมงบลงทุน 0 64,200 4,600,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงคอย 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,965 64,200 4,940,000 500,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 200,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 200,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 100,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 300,000 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,965 64,200 5,240,000 500,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 277,638 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสงเสริม-สนับสนุนการแขงขัน
กีฬาเยาวชนตําบลทาคล้อ

0 0 100,000 0 % 100,000

2.โครงการสงเสริม-สนับสนุนการแขงขัน
กีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลทาคล้อ

0 0 70,000 0 % 70,000

3.โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล
ทาคล้อ

0 0 280,000 0 % 280,000

รวมค่าใช้สอย 277,638 0 450,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 277,638 0 450,000 450,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 277,638 0 450,000 450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 58/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลทา
คล้อ

0 0 10,000 400 % 50,000

2. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม (ลอยกระทง)

55,000 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ลอยกระทง)

0 55,000 55,000 0 % 55,000

3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม (ลองแพไฟ)

66,268.22 0 0 0 % 0

3.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ลองแพไฟ)

0 106,726.17 150,000 0 % 150,000

4. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม (วันสงกรานต์)

110,000 0 0 0 % 0

4.โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วันสงกรานต์)

0 0 110,000 0 % 110,000

5.โครงการปฏิบัติธรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

0 0 50,000 0 % 50,000
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6. โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ 
(กิจกรรมแหเทียนและถวายเทียนพรรษา)

34,950 0 0 0 % 0

6.โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถี
พุทธ(กิจกรรมแหเทียนและถวายพรรษา)

0 0 50,000 0 % 50,000

7.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริ
ณีภาคฤดูร้อน

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 266,218.22 161,726.17 475,000 515,000
รวมงบดําเนินงาน 266,218.22 161,726.17 475,000 515,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 296,218.22 191,726.17 505,000 545,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 573,856.22 191,726.17 955,000 995,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,190,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 95,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,895,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,895,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 126,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 261,000

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 61/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 700,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 74,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 999,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,710,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 3,500

คาจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 0 0 0 100 % 16,500

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจกขนาด 42 
นิ้ว

0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที
ขนาด 5 แรงม้า

0 0 0 100 % 17,200

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด 5 กิโลวัตต์

0 0 0 100 % 55,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 6 คิว 
(LPG)

0 0 0 100 % 18,900

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อขาตั้งกล้องวัดมุม 0 0 0 100 % 2,000
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คาจัดซื้อเทปวัดระยะทางสายใยแก้วยาว 50 
เมตร

0 0 0 100 % 1,000

คาจัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบชัก 7 เมตร 0 0 0 100 % 3,000

คาจัดซื้อล้อวัดระยะทางจํานวน 1 ตัว 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 158,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างกําแพงกันดินหมูที่ 3(บ้าน
ทาคล้อกลาง)

0 0 0 100 % 370,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 (บ้าน
ทาเกวียน)

0 0 0 100 % 240,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 11(บ้าน
เขาหินดาด)

0 0 0 100 % 260,000

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 1(บ้านหาด
สองแควเหนือ)

0 0 0 100 % 70,000

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 2(บ้านทา
สบก)

0 0 0 100 % 490,000

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 2(บ้านทา
สบกทางเข้าประปาตําบล)

0 0 0 100 % 325,000
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โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 6 (บ้านทา
เกวียน)

0 0 0 100 % 560,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังหมูที่ 10(บ้าน
ทาคล้อเหนือ)

0 0 0 100 % 162,000

โครงการกอสร้างรั้วคสล. หมูที่ 3 (บ้านทา
คล้อกลาง)

0 0 0 100 % 120,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคสล.หมูที่ 
10(บ้านทาคล้อ)

0 0 0 100 % 85,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2 (บ้านทาสบก)

0 0 0 100 % 190,000

โครงการกอสร้างลานคสล.หมูที่ 3 (บ้านทา
คล้อกลาง)

0 0 0 100 % 210,000

โครงการกอสร้างสะพานคสล.หมูที่ 7 (บ้าน
ถ้ําเตา)

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างอาคารคสล.สองชั้น อบต
.ทาคล้อ

0 0 0 100 % 3,500,000

โครงการขยายไหลทางลูกรังหมูที่ 11(บ้าน
เขาหินดาด)

0 0 0 100 % 308,000

โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมูที่ 10(บ้าน
ทาคล้อเหนือ)

0 0 0 100 % 245,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
8(บ้านทาศาลา)

0 0 0 100 % 480,000
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 
10(บ้านทาคล้อเหนือ)

0 0 0 100 % 308,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 8,233,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 8,391,100

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 13,996,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 13,996,100

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 360,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 610,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 610,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 252,000 0 550,000 9.09 % 600,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 217,971.96 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -50 % 20,000

2.คาใช้จายเกี่ยวกับสาธารณภัย 0 0 423,400 18.09 % 500,000

3. โครงการซอมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า (ตามโครงการถายโอน)

68,224.3 0 0 0 % 0

3.โครงการซอมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า

0 66,000 500,000 0 % 500,000

4. โครงการโรงเรียนเกษตรกรตําบลทาคล้อ 108,150 0 0 0 % 0

4.โครงการโรงเรียนเกษตรตําบลทาคล้อ 0 0 47,700 633.75 % 350,000
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5.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู
มาตรฐาน

0 0 0 100 % 100,000

6. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู
มาตรฐาน

51,000 0 0 0 % 0

6.โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

0 0 15,000 900 % 150,000

7. โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีเกษตรกรประจําตําบล

18,450 0 0 0 % 0

7.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 0 0 150,000 0 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,784.76 54,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 499,609.06 338,571.96 1,756,100 2,400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 3,840 7,278 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุการเกษตร 0 3,950 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 3,840 11,228 120,000 145,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 1,807,691.96 1,637,580.94 3,500,000 -25.71 % 2,600,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,807,691.96 1,637,580.94 3,500,000 2,600,000
รวมงบดําเนินงาน 2,311,141.02 1,987,380.9 5,376,100 5,180,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 
ตู้

0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว
เทียมแบบพกพา

24,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,500 7,000 50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:08 หน้า : 69/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพ
แวดล้อมในตําบล

0 0 150,000 0 % 150,000

2.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพ
แวดล้อม หมูที่ 8

0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการปรับปรุง-ซอมแซมแพสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า สถานีสูบน้ําบ้านทาเกวียน หมูที่ 6

482,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 482,000 0 650,000 650,000
รวมงบลงทุน 506,500 7,000 700,000 700,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,817,641.02 1,994,380.9 6,076,100 6,490,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ 0 74,363.91 0 100 % 100,000

2.โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 0 100 % 100,000

3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ฯ 30,800 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,800 74,363.91 100,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 30,800 74,363.91 100,000 300,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30,800 74,363.91 100,000 300,000
รวมแผนงานการเกษตร 2,848,441.02 2,068,744.81 6,176,100 6,790,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 200,000 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 450,000 500,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําประปา(ซัมเมอร์ส
)ขนาด  2.0 HP

0 0 44,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําประปา(ซัมเมอร์ส
)ขนาด 2 HP

0 0 0 100 % 44,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 44,000 44,000
รวมงบลงทุน 0 0 44,000 44,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 494,000 544,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 494,000 544,000

รวมทุกแผนงาน 42,985,919.3 43,248,883.93 81,000,000 84,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

อําเภอแกงคอย   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 84,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,348,100 บาท
งบกลาง รวม 14,348,100 บาท

งบกลาง รวม 14,348,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 402,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ  5  ของคาจางที่องคการริหารสวนตําบล
จะตองจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราช
บัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง(ฉบับที่ 3)
 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562   และหนังสือสั่ง
การ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย หรือถึงแกความตาย หรือสูญเสีย
เนื่องจากการทํางานในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณ
ทั้งปี  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฏหมายที่
เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพผูสูงอายุ  ตามจํานวน-อัตรา
แนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  138 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพคนพิการ  ตามจํานวน-อัตรา
แนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  138 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพผูป่วยเอดส  ตาม
จํานวน-อัตราแนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  138 ลําดับ
ที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี ดัง
นี้
1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการยับยั้ง
กอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดบรรเทาสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
เป็นสวนรวมได  เชนการป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่า
ไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน  เป็นตน 
2.การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5
3.การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19)และการป้องกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก เป็นตน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ ว02343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจรในเขตตําบลทา
คลอ เชน การทาสีตีเสน แผงกั้น จัดทําป้ายสัญญารฯ ไฟ
จราจร หรืออุปกรณที่ใชในการควบคุมการสัญจรและอื่นๆ ที่มี
ลักษณะดังกลาว ฯลฯ 

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)ของผูมีสิทธิได
รับ
ตามกฎหมาย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กระทรวง มหาดไทยกําหนด        
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เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ ของผูมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กระทรวง มหาดไทย
กําหนด 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,280,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยให
คํานวณจากงบประมาณการรายรับทุกประเภทตามขอ
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณณรายจายประจําปียกเวนประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให /เงินบริจาคและเงินอุดหนุน ไม
ตองนํามารวมคํานวณ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบลทาคลอ (สปสช.)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ ปี 2565 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ ในกรณีที่พนักงาน ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลทาคลอถึงแกความตายใน
ระหวางรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0013.4/ว1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537      
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,181,000 บาท

งบบุคลากร รวม 7,075,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,895,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12
 เดือน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 46,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ : 16/10/2564  21:09:35 หนา : 6/135



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 46,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 91,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา โดย
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,171,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล    เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,180,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ คา
ตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มตาง ๆ  ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงาน อบต.) และนักบริหารงานของอบต. ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิได
รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได
รับอยู  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 5,866,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 685,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
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เลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทนอื่นๆ เป็น
กรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ และคาตอบ
แทนคาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สระบุรี ที่ ลต(สบ)0002/ว26 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่นและ
หนังสือมท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563    เรื่องซัก
ซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง

วันที่พิมพ : 16/10/2564  21:09:35 หนา : 12/135



ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรัอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน  

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ไดรับตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญปกติ ตาม
สิทธิที่ไดรับตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น ตามสิทธิ
ที่ไดรับตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 3,240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น
     - คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของหนวย
งาน
     - คาธรรมเนียม ฝึกอบรม ดูงาน และคาลงทะเบียนตาง ๆ,คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ
     - คาเชาอาคารและที่ดิน
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
เชาเต็นท-เกาอี้ คาบริการ กําจัดปลวก คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ
(2) คาติดตั้งไฟฟ้า และติดตั้งประปา  จํานวน 300,000
 บาท  เพื่อจายเป็น
   1. คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัด และ
อุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
   2. คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม 
คาธรรมเนียม  รวมถึงการเพิ่มกําลังไฟฟ้า  การขยายเขต
ไฟฟ้า  การบํารุงรักษา  หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ
   3. คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษา  หรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ กรณีจางเหมาริการ ใหถือปฏัติ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 17120 ลงวัน
ที่  9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการจายคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   และระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ จนถึงปัจจุบัน       
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 240,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ 
 1. คารับรอง  จํานวน  40,000 บาท  แยกเป็น 
     1.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน 30,000 บาท  เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น  ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับ
การรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล-คณะ
บุคคล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ไปนิเทศนงานตรวจงาน เยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งรวมตอนรับบุคคล-คณะบุคคล ฯลฯ
 (โดยตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
กู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให)
     1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฏหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให
อยูในดุลยพินิจของผูริหาร จํานวน 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  เชน คาอาหาร  เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรอง  และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ 
 2. คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ  จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ เชน  วันปิยะ
มหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา ,วันทองถิ่น ,การจัดงานพระ
ราชพิธี  งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสําคัญของ
ไทย  ฯลฯ ทั้งนี้โดยจายเป็นคาจัดทําพวงมาลา  พานพุม  พลุ  ไม
ดอกไมประดับ  ฉาก  และสถานที่  รวมตลอดจนคาใชจายในพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ               
3. โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
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ราชชนนีพันปีหลวง  จํานวน 150,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดทําพระบรมฉายาลักษณ วัสดุอุปกรณ คา
เชาเต็นท  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบฯ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตําบลทาคลอ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตําบลทาคลอ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คา
วิทยากร  คาจัดสถานที่ ตกแตงสถานที่ คายานพาหนะในการเดิน
ทาง  คาที่พัก  คาเครื่องดื่ม คาอาหาร  รวมทั้งวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
โครงการ ฯลฯ ของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผูนําทอง
ถิ่น  พนักงาน  รวมทั้งลูกจางของหนวยงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา  152  ลําดับที่ 3      

โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลทาคลอ จํานวน 700,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลทาคลอ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ ) รวมทั้งการให
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ์และหนาที่ และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
สมาชิกสภาวุฒิสภา ฯลฯ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาจัด
สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ 
คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาตอบแทนคาใชจายประจํา
ศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น,คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง คาใชจายอื่นที่จําเป็น  ตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561- 2565) แบบ ผ.02 หนา 164 ลําดับที่  1   
       

โครงการศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาลงทะเบียน  คาเดินทาง  คาอาหาร-เครื่องดื่ม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามโครงการศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ  และตางประเทศ   ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา 152 ลําดับที่  1 
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โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกร 
และสรางแรงจูงใจใหขาราชการและพนักงานในการปฏิบัติงานตําบล
ทาคลอ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกร  และสรางแรงจูงใจใหขา
ราชการและพนักงานในการปฏิบัติงานตําบลทาคลอ โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับ คาวิทยากร  คาที่พักคาสถานที่  คายานพาหนะ
ในการเดินทาง  คาอาหาร เครื่องดื่ม  รวมทั้งวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆตามความ
เหมาะสม ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
 หนา 153 ลําดับที่  4    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 791,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 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      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 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        
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 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 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 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  
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น  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         
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

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     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 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     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 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 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
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วัสดุอื่น จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะในหมวดอื่น  ราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 950,000 บาท

(1) คาไฟฟ้า ตั้งไว 750,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าตามภารกิจหนาที่สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล - กิจการประปา รวมทั้งคาไฟฟ้าไฟสาธารณะ
ภายในตําบล ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาไฟฟ้าคางจาย ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า คาน้ําประปา เป็นตน สําหรับคาไฟฟ้าคาง
จายและคากระแสไฟฟาสาธารณะสวนที่เกินสิทธิขององคการ
บริหารสวนทองถิ่น  ตามหนังสือสั่งการ
  - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาจัดซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ หรือ โทรสาร (FACSIMILE) คาใชจายเกี่ยวกับอิน
เทอรเน็ต (INTERNET) คาบริการเว็ปโฮลติ้ง คาวิทยุติดตาม
ตัว และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 189,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 189,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้โครงเหล็กที่นั่งหุมเบาะนวม จํานวน 24 ตัว จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้โครงเหล็กที่นั่งหุมเบาะบุ
นวม  จํานวน 24  ตัว ๆ ละ 750  บาท  เพื่อใชในการจัด
ประชุม และกิจกรรมของหนวยงาน  ราคาตามทองตลาด/ทอง
ที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.03  หนาที่  197 ลําดับ
ที่  21  
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คาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนไดรอบตัว  แบบ
มีพนักพิง มีลอเลื่อน  จํานวน 3 ตัว ๆ ละ  3,500 บาท  เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  แบบ ผ.03 หนาที่  196  ลําดับที่  13

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 42,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบ
แขวน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท มีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.03  หนาที่  197 ลําดับ
ที่   22

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  2 ตู ๆ
 ละ 5,900 บาท
มีรายละเอียด ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.03  หนาที่ 195 ลําดับที่ 3 

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต 
จํานวน  2 ตู ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใชเก็บเอกสารในการปฏิบัติ
งานของสํานักปลัด ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.03 หนาที่ 195 ลําดับที่ 5 
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คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจกขนาด 42 นิ้ว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจกขนาด 42 นิ้ว   
จํานวน 2  ชุด ๆ ละ 7,500  บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติ
งาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ   เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แบบ ผ.03  หนาที่  199 ลําดับที่  36 

คาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค  หนาเหล็ก
ขาชุบโครเมี่ยม  ขนาดไมนอยกวา  1.80 x 0.75 x 0.75
 เซนติเมตร  
จํานวน  20 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  เพื่อใชในการจัดประชุม และ
กิจกรรมของหนวยงาน ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.03   หนาที่ 199   ลําดับที่ 34

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 16,800 บาท

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุดๆ 8,400 บาท รายละเอียดตาม
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 แบบ ผ.03 ลําดับ
ที่ 4 หนา 35

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 หนาที่ 196 ลําดับที่ 16 
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนงานพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   แบบ ผ.03 หนา 196 ลําดับที่ 16
         

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลชะอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปี พ.ศ.2565  จํานวน 20,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.25612565) แบบ ผ.02 หนาที่ 30  ลําดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางสํารวจความพึงพอในการใหบริการ
สาธารณะ  ตามหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
 ที่ มท 0809.3/ว 141  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2548  เรื่อง  ซัก
ซอมแนวทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและคาหนังสือสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท
.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2548  จํานวน 1 ฉบับ 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,073,900 บาท
งบบุคลากร รวม 720,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 720,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 425,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 295,000 บาท

พื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทนอื่นๆ เป็น
กรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
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สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ และคาตอบ
แทนคาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สระบุรี ที่ ลต(สบ)0002/ว26 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่นและ
หนังสือมท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563    เรื่องซัก
ซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรัอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ไดรับตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น
     - คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของหนวย
งาน
     - คาธรรมเนียม ฝึกอบรม ดูงาน และคาลงทะเบียนตาง ๆ
     - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
เชาเต็นท-เกาอี้ คาบริการ กําจัดปลวก คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

 1. คารับรอง  จํานวน  25,000 บาท  แยกเป็น 
     1.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน 5,000 บาท  เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น  ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับ
การรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล-คณะ
บุคคล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ไปนิเทศนงานตรวจงาน เยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งรวมตอนรับบุคคล-คณะบุคคล ฯลฯ
 (โดยตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
กู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให)
     1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฏหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให
อยูในดุลยพินิจของผูริหาร จํานวน 20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  เชน คาอาหาร  เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรอง  และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ "โดยตั้ง
จายจากเงินรายได         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบ
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โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริม-สนับสนุนจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  ประชุม
คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอําเภอและตําบล  ซึ่งไดแก แผนพัฒนาหมูบาน  แผน
ชุมชน  แผนพัฒนาตําบล  แผนทองถิ่น  แผนพัฒนาอําเภอ  แผน
พัฒนาของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่
อําเภอ  การสงเสริม  การสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาทองถิ่น  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
 ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357
  ลงวันที่ 19  มกราคม  2561  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140
  ลงวันที่ 10  เมษายน  2563
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 856
  ลงวันที่ 12  มีนาคม  2553
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179  ลงวันที่ 15  มกราคม  2562
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม  2562

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  

งบลงทุน รวม 15,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานจํานวน 1 ตู จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู ๆ
 ละ 5,900 บาท
มีรายละเอียด ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.03  หนาที่ 195 ลําดับที่ 3 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 หนาที่ 196 ลําดับที่ 16 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,198,900 บาท
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งบบุคลากร รวม 3,067,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,067,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
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9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานคลังของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
    
  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจํา     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  
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งบดําเนินงาน รวม 1,115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทน
อื่นๆ เป็นกรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน       
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงาน
ทองถิ่น และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุง,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, คาธรรมเนียม
ตางๆ และคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบฯ 

2.โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่และเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุ-อุปกรณตางๆ คาใชจายในการ
ถายเอกสารตางๆ เกี่ยวกับปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ และคาดําเนินการอื่นๆ และคาจางเหมาเดิน
สํารวจภาคสนาม ตามความเหมาะสมฯลฯปรากฎในแผนงาน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 155  

3.โครงการเยี่ยมบานยามเย็น จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ ตาม
โครงการเยี่ยมบานยามเย็น ประจําปีงบประมาณ 2564 ปรากฎใน
แผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
 หนา 155      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัยคาติดตั้ง เป็นตน   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร      
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งบลงทุน รวม 16,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรเหล็ก 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรเหล็ก 4 ฟุตจํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ  8,000 บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  ราคาตามทอง
ตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ   ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  แบบ ผ.03 หนาที่  28  ลําดับที่  11

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน  1   เครื่อง ๆ
 ละ 8,900 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีปัจจุบัน  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   แบบ ผ
.03  หนาที่ 200  ลําดับที่ 41

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 488,000 บาท
งบบุคลากร รวม 370,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ คา
ตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มตาง ๆ  ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทนอื่นๆ เป็น
กรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ และคาตอบ
แทนคาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สระบุรี ที่ ลต(สบ)0002/ว26 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่นและ
หนังสือมท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563    เรื่องซัก
ซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
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สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรัอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน 

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ไดรับตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท  เพื่อจาย
เป็น
     - คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของหนวย
งาน
     - คาธรรมเนียม ฝึกอบรม ดูงาน และคาลงทะเบียนตาง ๆ
     - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
เชาเต็นท-เกาอี้ คาบริการ กําจัดปลวก คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนไดรอบตัว  แบบ
มีพนักพิง มีลอเลื่อน  จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  3,500 บาท  เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  แบบ ผ.03 หนาที่  196  ลําดับที่  13

คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจกขนาด 42 นิ้ว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจกขนาด 42 นิ้ว   
จํานวน 1  ชุด ๆ ละ 7,500  บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติ
งาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ   เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แบบ ผ.03  หนาที่  199 ลําดับที่  36 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,610,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการาชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน เพื่อจาย เป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการเบิกจายคาใชจายเพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานงาน
หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศกาลสําคัญ เบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารฦณภัย พ.ศ.2560 
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ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและตํารวจชุมชน
ตําบลทาคลอ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาสถานที่ คาเครื่องไฟขยายเสียงรวมทั้ง
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ และอื่นๆตามความเหมาะสมฯลฯตาม
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและตํารวจ
ชุมชนตําบลทาคลอโดย ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 165 ลําดับที่ 5 

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตําบลทา
คลอ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาสถานที่  คาเครื่องไฟขยายเสียง รวม
ทั้ง วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของและอื่นๆตามความเหมาะสมฯลฯ
ตาม โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ตําบลทาคลอ  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565)  แบบ  ผ.02   หนา166  ลําดับที่ 6

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ อาหาร-เครื่องดื่ม คา
เครื่องไฟขยายเสียง คาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตางๆ ฯลฯ
 ในเขตตําบลทาคลอ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม  เทศกาล
สงกรานตเป็นตน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ   ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565)  แบบ  ผ.02   หนา165  ลําดับที่ 3 
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โครงการป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจางเหมา หรือจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
ในเขตตําบลทาคลอ บอกเขต สถานที่หมูบาน ประชา
สัมพันธ ป้ายจราจร และป้ายที่เหมาะสมตางๆ ในเขตตําบลทา
คลอ ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ
. 2561-2565)  แบบ ผ.02  หนา139   ลําดับที่1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาสถานที่  คาเครื่องไฟขยายเสียง รวม
ทั้ง วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของและอื่นๆตามความเหมาะสมฯลฯ
ตาม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจํา
องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ ปรากฎในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า/ไฟไหม
ริมทางตําบลทาคลอ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาสถานที่ คายานพาหนะในการเดิน
ทาง คาอาหาร-เครื่องดื่ม รวมทั้งวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของและอื่นๆ
ตามความเหมาะสม คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายใน
การดําเนินการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า/ไฟไหมริมทางตําบลทา
คลอ ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  แบบ  ผ
.02   หนา139  ลําดับที่ 3 

โครงการพัฒนา-เสริมสรางศักยภาพ อปพร.ตําบลทาคลอ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา วิทยากร  คาสถานที่ คาเครื่องไฟขยายเสียง รวม
ทั้งวัสดุ-พัสดุ-สรางเสริมศักยภาพ(อปพร.) ตําบลทาคลอ ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แบบ 02  หนา165
  ลําดับที่  4 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เองใหปฏิบัติ ดัง
นี้   
1.คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 

  

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 200,000 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 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,887,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,827,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,827,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก ผูอํานวยการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย, หัวหนาฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นัก
บริหารงานของอบต. ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงิน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 925,000 บาท

พื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรัอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน 

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ไดรับตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น
     - คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของหนวย
งาน
     - คาธรรมเนียม ฝึกอบรม ดูงาน และคาลงทะเบียนตาง ๆ
     - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
เชาเต็นท-เกาอี้ คาบริการ กําจัดปลวก คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 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  
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วันที่พิมพ : 16/10/2564  21:09:36 หนา : 56/135



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น  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         
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

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
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,980,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,490,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,490,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ คา
ตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มตาง ๆ  ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานการศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
 และเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  
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งบดําเนินงาน รวม 1,490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทน
อื่นๆ เป็นกรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน    
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานทอง
ถิ่น และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, คาธรรมเนียม
ตางๆ และคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 17120 ลงวัน
ที่  9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการจายคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   และระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ จนถึงปัจจุบัน     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวย และคาใชจายอื่น  ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล-คณะบุคคล และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของที่ไปนิเทศนงานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน ซึ่งรวมตอนรับบุคคล-คณะบุคคล ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบฯ 

2.โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการศึกษา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการศึกษา สื่อการเรียนการสอน แบบเรียน
และ  แบบฝึกหัดรวมตลอดจนสิ่งของตาง ๆ ตามความเหมาะสมฯ
ลฯใหกับนักเรียนและโรงเรียนในเขตตําบลทาคลอ ตามโครงการ
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการศึกษาใหแกโรงเรียนภายในตําบลทา
คลอ    ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แบบ ผ. 02 หนา 31 ลําดับที่ 1 
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3.โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆตามความเหมาะสม
แกเด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลทาคลอ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาอาหาร-เครื่องดื่ม
อาหารวาง คาวัสดุ-อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและคาดําเนินการ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสมฯลฯ เพื่อสงเสริมความรูและทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษใหกับเด็กและเยาวชนตามโครงการภาษา
อังกฤษและวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลทาคลอ ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)
แบบ ผ. 02 หนา 32 ลําดับที่ 9  

4.โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาวัสดุ-อุปกรณตางๆที่เกี่ยวของและคาดําเนินการอื่นๆตาม
ความเหมาะสมฯลฯ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแล
นักเรียน สรางความสัมพันธที่ดีระหวางครู ผูปกครองและเจา
หนาที่ตามโครงการปฐมนิเทศ  ผูปกครองนักเรียน   ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ. 02  หนา 34
 ขอ 16  

5.โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสถานที่สําหรับสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนทั้ง 4 ดาน, ของรางวัล, และสนับสนุนตามความเหมาะสม
และอื่น ๆฯลฯ   ในการจัดงานวันเด็ก ตามโครงการจัดงานวัน
เด็ก ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
. 02  หนา 31 ลําดับที่ 3  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการ    ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                                                                   (1) คา
จางเหมาแรงงานของบุคคลกรภายนอกหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ                                                               

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
      1.รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ                                                                         
        2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ
      3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
      1.รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ                                                                         
   
      2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ
      3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน  

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวิทยาศาสตร เชน เจลลาง
มือ แอลกอฮอล ฯลฯ เพื่อใชทําความสะอาดในการป้องกัน
โรค เชื้อโรค รวมทั้งเครื่องมือวิทยาศสาตร และอื่นๆเทาที่จํา
เป็น ฯลฯ ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง ไดแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดทาคลอ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว,ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําเตา  
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วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
      1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
      2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
      3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกโปรแกรม
อื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรแผนกรองแสง  เมาส ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,371,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,402,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,402,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 626,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยเงิน
เดือนและเงินวิทยฐานะชํานาญการ และมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เป็นราย
เดือน 

วันที่พิมพ : 16/10/2564  21:09:36 หนา : 67/135



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 673,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตงตั้ง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา
รายละเอียดดังนี้
-   ผูดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,917,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการครู
โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 817,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการจัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม (นม) วัสดุ อุปกรณ ทางการศึกษาฯลฯ ตามความเหมาะสม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาคลอ
ตามโครงการจัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนประจําปีงบ
ประมาณ 2565 ปรากฏใน แผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 31  ลําดับที่ 5 
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โครงการณรงคป้องกันยาเสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําบอรดและป้ายประชาสัมพันธ 
เนื้อหาและความสําคัญของโครงการฯคาตกแตงสถานที่ คาตอบ
แทน
วิทยากร และคาดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมฯ
ลฯ
ตามโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปี
งบประมาณ 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แบบ ผ.02 หนา 34 ลําดับที่ 20  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 115,600 บาท

จัดสรรตามจํานวนเด็กอัตราคนละ 1,700 บาทตอปีใชจํานวนเด็ก
เล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ประกอบดวย
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําเตา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ 
ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ. 02
   หนา 34 ขอ 19  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) จํานวน 349,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท
.จัดตั้งขึ้นเอง (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)ใหแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลทาคลอ ตามอัตราของทางราชการ
กําหนด จํานวน 245 วัน ประกอบดวย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําเตา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ
ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2562) แบบ ผ.02
 หนา 31 ลําดับที่ 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)

จํานวน 76,840 บาท

จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 – 5 ) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพ
ด.) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน เพื่อ
จายเป็นคาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนัก
เรียน ประกอบดวย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําเตา 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
 หนา 36 ลําดับที่ 25 

โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว-อีคิว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําใบประกาศ คาป้าย
โครงการ คาตกแตง สถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและคาดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของตามความ
เหมาะสมฯลฯตามโครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิวอีคิว ประจําปี
งบประมาณ 2565   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 32 ลําดับที่ 6  

โครงการออมทรัพยตามแนวพระราชดําริ"เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของและคาดําเนินการ
อื่นๆ
ตามความเหมาะสมฯลฯ เพื่อสรางความตระหนักในการออม
ทรัพยและสรางนิสัยที่ดีในการรูจักความประหยัดแกนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําปีงบประมาณ 2565 ปรากฏใน แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ. 02 หนา 33 ลําดับที่ 14  
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ค่าวัสดุ รวม 930,400 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 930,400 บาท

(1) คาอาหารเสริม (นม)             ตั้งไว  800,000  บาท  
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)เด็กเล็ก–ประถมศึกษาปีที่ 6
(จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564) ใหแกโรงเรียนภายใน
เขตตําบลทาคลอ  ตามอัตราของทางราชการกําหนด จํานวน 260
 วัน ประกอบดวย
   - โรงเรียนวัดถ้ําเตา 
   - โรงเรียนวัดหาดสองแคว 
   - โรงเรียนวัดทาคลอ 
      ตามรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ปรากฏในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 31 ลําดับ 2
(2) คาอาหารเสริม (นม)           ตั้งไว  130,400   บาท   
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของอปท. 
จัดตั้งขึ้นเอง (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) ใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลทาคลอ  ตามอัตราของทาง
ราชการกําหนด จํานวน 260 วัน ประกอบดวย
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําเตา 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ 
                   ตามรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารเสริม (นม)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงาน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าตามภารกิจหนาที่สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 ศูนย ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดหาดสองแคว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําเตา
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ หรือ โทรสาร (FACSIMILE) คาใชจายเกี่ยวกับอิน
เทอรเน็ต (INTERNET) คาบริการเว็ปโฮลติ้ง คาวิทยุติดตาม
ตัว และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

2.โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยขององคการ
บริหารสวนตําบลทาคลอ เพื่อรองรับการใชบริการดานสุขภาพ
อนามัยกับเด็กอยางถูกสุขลักษณะ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 35 ลําดับที่ 23 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,751,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,751,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลทาคลอ จํานวน 1,751,400 บาท

(1)อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนภายในเขตตําบลทาคลอ 
- เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนภายในเขต
ตําบลทาคลอตั้งแตเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 (จํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564)ตามอัตราของทางราชการ
กําหนด  จํานวน 200 วัน ประกอบดวย
- โรงเรียนวัดถ้ําเตา 
- โรงเรียนวัดหาดสองแคว 
- โรงเรียนวัดทาคลอ 
ตามรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.โดยปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 37 ลําดับที่ 26  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,269,000 บาท

งบบุคลากร รวม 265,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 265,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 265,000 บาท

พื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 934,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
เชน  คาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่นเพื่อเป็นคาใชจายในการดูแล
ผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม ฝึกอบรม
ดูงาน และคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาลูกจางรายเดือนตาม
โครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่น ๆ ตามความเหมาะ
สม ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายตําบลทาคลอโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาเตรียมสถาน
ที่  คาตอบแทนครูสอนเตนแอโรบิก  คาเครื่องดื่ม  และอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2543  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ
.02  หนาที่  39 ลําดับที่ 6

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่  เชน  คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู  ความ
สามารถ  ทักษะของประชาชน  คาใชจายสํารหับการอบรม  การ
ประชุม  การณรงค  การเผยแพรประชาสัมพันธ  หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  40 ลําดับที่ 12
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯโดยมีคาใชจายประกอบดวย   
1.คาใชจายในการดําเนินการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว  และขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ ในเขตพื้นที่ตําบลทาคลอ  โดยทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง ตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทตอครั้ง
2.คาดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท  ตาม
จํานวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจาของ  และไมมีเจาของ  จาก
การสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงหลักฐานการ
สํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
การงบประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2543  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว  2072  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561 
เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
  หนาที่ 39 ลําดับที่ 7

โครงการเสริมสรางศักยภาพและใหความรูการดูแล และป้องกันโรค
ระบาดในพื้นที่ตําบลทาคลอ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพ 
และใหความรูการดูแล  และป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ตําบลทา
คลอ
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจัดสถานที่  คาพาหนะในการเดิน
ทาง  คาวิทยากร  คาที่พัก  คาอาหาร  คาอาหารวาง-เครื่อง
ดื่ม  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  40 ลําดับ
ที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายา
กําจัด แมลงนําโรคไขเลือดออก และโรคไขหวัดนก ทรายอะเบท
 วัคซีนพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิด สารเคมีตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ตามรานอาหารภายในตําบล วัสดุอุปกรณ - น้ํายาสารเคมี และ
เครื่องตางๆ ในการตรวจหาสารเสพติดในรางกาย รวมทั้งเครื่อง
มือวิทยาศาสตร และอื่นๆ เทาที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แบบ ผ.2 ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 1,070,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,070,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

จํานวน 1,070,000 บาท

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต จํานวน  1 คัน รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 4,877,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,101,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,101,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่นจํานวน  12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ คา
ตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มตาง ๆ  ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคมขององคการบริหารสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวยเงิน
เดือน  และเงินประจําตําแหนง  และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็น
รายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 770,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  และ
พนักงานจางทั่วไป  ตามกรอบ อัตรากําลังที่บรรจุแตงตั้ง  
จํานวน 12 เดือนตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ ตามกรอบ อัตรากําลังที่บรรจุแตงตั้ง  
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 2,482,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทน
อื่นๆ เป็นกรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน โ
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ไดรับตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 2,065,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, คาธรรมเนียม
ตางๆ และคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 17120 ลงวัน
ที่  9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการจายคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   และระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ จนถึงปัจจุบัน     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสาร  และคาใชจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งคาบริการ
ดวย  และคาใชจายอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรอง
หรือเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล  คณะบุคคล  และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ  ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชม  หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  ซึ่งรวมตอนรับบุคคล-คณะบุคคล ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บขอมูล จปฐ. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารการจัดเก็บขอ
มูล จปฐ ตําบลทาคลอ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทนผู
จัดเก็บขอมูล จปฐ. และคาตอบแทนผูบันทึกขอมูล จปฐ. เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ
. 2541  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  41 ลําดับ
ที่ 5

คาใชจายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม-สงเสริม
อาชีพตําบลทาคลอ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวิทยากร คา
อาหาร  คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม  รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยว
ของ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ
.02  หนาที่  29 ลําดับที่ 5
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คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน,  
คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน,  
คาลงทะเบียนตาง ๆ  และคาใชจายอื่นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจางประจํา  
และผูที่มีสิทธิ์เบิก-จายไดตามระเบียบฯ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

โครงการกีฬาผูสูงอายุสัมพันธตําบลทาคลอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานแขงขันกีฬาผูสูงอายุสัมพันธตําบลทาคลอ   
เพื่อสงเสริมการรวมกลุม ของผูสูงอายุใหทํากิจกรรมรวมกัน  รวม
ทั้งสงเสริมสุขภาพพลานามัย  โดยจายเป็นคาจัดสถานที่   คา
อาหาร-เครื่องดื่ม  คาเงินรางวัลนักกีฬา  คาตอบแทนกรรมการผู
ตัดสิน คาเครื่องไฟขยายเสียง   รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยว
ของ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  48 ลําดับที่ 24

โครงการนักสังคมสงเคราะหนอยตําบลทาคลอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมนักสังคมสงเคราะห
นอยตําบลทาคลอ    เป็นการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมี
ศักยภาพ  และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยจายเป็นคา
ดําเนินการประกอบดวยคาพาหนะในการเดินทาง  คาวิทยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม  รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่
เกี่ยวของ  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
  หนาที่  44 ลําดับที่ 16
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โครงการบูรณาการจัดทําแผนชุมชนตําบลทาคลอ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลทาคลอโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวาง-เครื่องดื่มรวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยว
ของ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12
 มีนาคม 2553  
เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
  หนาที่  161 ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนา-สรางเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลทา
คลอ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา-สรางเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลทาคลอ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาจัดสถานที่ คาพาหนะในการเดินทาง   คาที่
พัก  คาวิทยากร   คาอาหาร  คาอาหารวาง-เครื่องดื่มรวมทั้งคา
วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ
.02  หนาที่  44 ลําดับที่ 15

โครงการฟ้นฟู-สรางเสริมศักยภาพคนพิการตําบลทาคลอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฟ้นฟู-สรางเสริม
ศักยภาพคนพิการตําบลทาคลอ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
จัดสถานที่  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม
รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ และอื่นๆ ตามความเหมาะ
สม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แบบ ผ.02  หนาที่  43 ลําดับที่ 13
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โครงการฟ้นฟู-สรางเสริมศักยภาพผูสูงอายุตําบลทาคลอ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฟ้นฟู-สรางเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุตําบลทาคลอ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจัด
สถานที่ คาพาหนะในการเดินทาง   คาที่พัก  คาวิทยากร   คา
อาหาร  คาอาหารวาง-เครื่องดื่มรวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยว
ของ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  42 ลําดับ
ที่ 7

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดตําบลทาคลอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใส
สะอาดตําบลทาคลอ  เป็นการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการ ทุจริต
คอรัปชั่น  มีจิตสํานึก  คานิยม  ในความซื่อสัตยสุจริต  โดยจาย
เป็นคาดําเนินการ ประกอบดวยคาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหาร
วาง-เครื่องดื่ม  รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ  และอื่น ๆ
 ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2543  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แบบ ผ.02  หนาที่  47 ลําดับที่ 21

โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติดตําบลทาคลอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเยาวชนรุนใหม  รวม
ใจตานภัยยาเสพติดตําบลทาคลอ  เป็นการสรางภูมิคุมกันยาเสพ
ติดใหเด็กและเยาวชนไดรับรูรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยา
เสพ ติด  โดยจายเป็นคาดําเนินการประกอบดวยคาวิทยากร  คา
อาหาร  
คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม  รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ  
และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  45 ลําดับที่ 18
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โครงการสรางสรรคสังคมตําบลทาคลอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคสังคม
ตําบลทาคลอ  เป็นการสงเสริม- สนับสนุนใหเด็กเยาวชนคนรุน
ใหมสรางการเปลี่ยนแปลงผานการลงมือทํากิจกรรมเพื่อสังคมของ 
ตนเองและเป็นการแกไขปัญหาสังคม  โดยจายเป็นคาดําเนินการ
ประกอบดวยคาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง-เครื่อง
ดื่ม  รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ  และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณฯ พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  46
 ลําดับที่ 19

โครงการสรางสรรคสายใยครอบครัวตําบลทาคลอ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางสรรคสายใย
ครอบครัวตําบลทาคลอ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจัดสถาน
ที่ คาพาหนะในการเดินทาง คาที่พัก  คาวิทยากร   คาอาหาร  คา
อาหารวาง-เครื่องดื่ม  รวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ 
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  42 ลําดับที่ 6

โครงการอบรม-พัฒนาสรางเสริมความรูในการประกอบอาชีพใหแก
เยาวชนตําบลทาคลอ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม-พัฒนาสราง
เสริมความรูในการประกอบอาชีพใหแกเยาวชนตําบลทาคลอ โดย
มีคาใชจายประกอบดวยคาจัดสถานที่   คาวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวาง-เครื่องดื่มรวมทั้งคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยว
ของ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  29 ลําดับ
ที่ 6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งานใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติฯ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 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  
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาจัดซื้อดวง
ตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 94,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนไดรอบตัว  แบบ
มีพนักพิง  มีลอเลื่อน  จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  3,500 บาท  เพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่เนื่องจากมี่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ    เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  แบบ ผ.03  หนาที่  211 ลําดับที่ 3
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน จํานวน 42,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบ
แขวน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท มีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.03  หนาที่  212 ลําดับ
ที่   9

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดลําโพง พรอมไมโครโฟนไรสาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดลําโพง  พรอมไมโครโฟนไร
สาย  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท  เพื่อใชในการจัด
ประชุม และกิจกรรมของหนวยงานเคลื่อนที่  ราคาตามทอง
ตลาด/ทองที่เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ    เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ
.03  หนาที่  212  ลําดับที่  13

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน  1   เครื่อง ๆ ละ 8,900
 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีปัจจุบัน  เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 แบบ ผ.03  หนาที่ 27  ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทาคลอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทาคลอ  ใน
การ-
จัดกิจกรรมที่สงเสริมสถาบันครอบครัวในการบริหารจัดการตาม
อํานาจหนาที่ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทาคลอ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  49 ลําดับที่ 27
    

2.อุดหนุนกลุมองคกรสตรีตําบลทาคลอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อสนับสนุนกลุมองคกรสตรีตําบลทาคลอ  ในการจัดกิจกรรม
ตามอํานาจหนาที่ของกลุมองคกรสตรีตําบลทาคลอ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  แบบ ผ.02  หนาที่  49 ลําดับที่ 28
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้งประปา จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็น
   1. คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัด และ
อุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
   2. คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียม  รวมถึงการเพิ่มกําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บํารุงรักษา  หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ
   3. คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษา  หรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ

คาออกแบบควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 4,498,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,540,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้งประปา จํานวน 1,540,000 บาท

 เพื่อจายเป็น
   1. คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัด และ
อุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
   2. คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียม  รวมถึงการเพิ่มกําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บํารุงรักษา  หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ
   3. คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษา  หรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ

งบลงทุน รวม 2,958,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,958,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 4 (บานหาดสองแควใต) จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปเชมเปญ
ขนาดความจุ  20.00 ลูกบาศกเมตร สูง  15.00  เมตร เจาะบอ
บาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว (ทอ PVC ชั้น 13.5) ความ
ลึกไมนอยกวา 80.00 เมตร หรือจนกวาจะถึงระดับน้ําใตดินที่สูบ
ไดปริมาณไมนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ติดตั้งปั๊มซัมเมอร
ขนาด 1.5 แรงมา เชื่อมตอระบบไฟฟ้าประปา(ตามแบบ ท
5-07 กรมการปกครอง) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.02 หนาที่ 63 ขอ 80
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โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 11(บานเขาหินดาด) จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาะบอบาดาลขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว (ทอ PVC ชั้น 13.5) ลึกไมนอยกวา 80.00 เมตร หรือ
จนกวาจะถึงระดับน้ําใตดินที่สามารถสูบไดปริมาณไมนอย
กวา 5 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ติดตั้งปั๊มซัมเมอรส ขนาด 1.5  แรง
มา  ติดตั้งระบบไฟฟ้าประปา (ตามแบบ ท5-07 กรมการ
ปกครอง) พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 100 ขอ 284 

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง LED  หมูที่ 8 (บานทาศาลา) จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาติดตั้งโคมไฟแสงสวาง  LED  เดย
ไลท ขนาด 120 วัตต จํานวน 10 ชุด พรอมอุปกรณ(ตามแบบอบ
ต.ทาคลอ พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ) ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 82  ขอ 188

โครงการวางทอประปา หมูที่ 1 (บานหาดสองแควเหนือ) จํานวน 730,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาวางทอประปา PVC ชั้น 8.5 ความยาว
รวม 5,940  เมตร  (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 53  ขอ 22

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงขยายกําลังการผลิตประปาหมูบาน หมูที่9(บานทา
คลอใต)

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถังตกตะกอนชนิดหัวฉีดขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  2.70 เมตร สูง 6.70 เมตร กําลังผลิตน้ํา
ใส 10.00ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง (ตามแบบ อบต.ทาคลอ)พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 107ขอ 324

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมูที่ 8 (บานทาศาลา) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมา ติดตั้งลําโพงขนาดไมนอย
กวา 150 วัตต มีลายน จํานวน 4 ตัว เดินสายดร็อป
วาย ขนาด 2  X 1.50 Sqm ความยาว 1,500 เมตร (ตามแบบอบ
ต.ทาคลอ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.02 หนาที่ 83 ขอ 196
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โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2 (บานทาสบก) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาติดตั้งลําโพงขนาดไมนอย
กวา 150 วัตต มีลายนจํานวน 5 ตัว เดินสายดร็อปวายด
ขนาด 2 X 1.5 Sqm ความยาว 1,000 เมตร พรอมอุปกรณ (ตาม
แบบอบต.ทาคลอ)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 109 ขอ 391 

โครงการปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปเชมเปญ หมูที่ 8 (บานทา
ศาลา)

จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปเชมเปญ
 ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศกเมตร เชื่อมตอระบบไฟฟ้า
ประปา(ตามแบบอบต.ทาคลอ)พรอมป้ายแสดงโครงการ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.02 หนาที่ 83  ขอ 198

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,942,000 บาท
งบบุคลากร รวม 687,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 580,000 บาท

พื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 2,255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทนอื่นๆ เป็น
กรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ และคาตอบ
แทนคาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สระบุรี ที่ ลต(สบ)0002/ว26 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่นและ
หนังสือมท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563    เรื่องซัก
ซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
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สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรัอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน  

ค่าใช้สอย รวม 1,920,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท
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(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น
     - คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของหนวย
งาน
     - คาธรรมเนียม ฝึกอบรม ดูงาน และคาลงทะเบียนตาง ๆ
     - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
เชาเต็นท-เกาอี้ คาบริการ กําจัดปลวก คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาดําเนินการตาง ๆ รวมทั้งจาง
เหมา
กําจัดขยะมูลฝอยภายในตําบล  ปรากฏในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา 142   ลําดับที่   7      

2.โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ คาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตางๆ ฯลฯ ตามโครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบผ.02
 หนา 143 ลําดับที่ 10 

3.โครงการรักษาความสะอาด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ  จางเหมาวัสดุ – อุปกรณ  ถังขยะ  และ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามโครงการรักษาความ
สะอาด ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)แบบ ผ.02 หนา 142  ลําดับที่  8  
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4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการบริหาร
จัดการขยะของชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ คาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยว
ของตาง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการบริหารจัดการขยะของชุมชน   ปรากฏในแผนงาน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา  144  ลําดับ
ที่  15  

5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ คาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยว
ของตาง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
) แบบ  ผ.02 หนา  144  ลําดับที่  15     

6.โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ คาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยว
ของตาง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใชในครัวเรือน ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา  144  ลําดับที่  16  

7.โครงการณรงคการใชถุงพลาสติก โฟม และคัดแยกขยะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ คาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยว
ของตาง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการณรงคการใชถุงพลาสติก โฟม
และคัดแยกขยะ ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) แบบ ผ.02 หนา  143 ลําดับที่  12 
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8.โครงการลด คัดแยกการรวบรวมของเสียอันตราย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ คาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยว
ของตาง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการลด คัดแยก การรวบรวมของเสีย
อันตราย ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา  143 ลําดับที่  13 

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 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  
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น  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         
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 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 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะในหมวดอื่น  ราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบลทาคลอ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ อาหาร-เครื่องดื่ม คา
น้ํามันพาหนะ คาเครื่องไฟขยายเสียง คาดําเนินการในสวนที่เกี่ยว
ของตางๆ และสายตรวจชุมชน ฯลฯ เพื่อป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด ตามโครงการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ตําบลทาคลอ    ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
)  แบบ ผ.02  หนา 136   ลําดับที่ 1 
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2.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน(D.A.R.E)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาสถานที่ คาเครื่องไฟขยายเสียง รวมทั้ง
วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯตาม
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน(D.A.R.E)ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565
) แบบ  ผ. 02    หนา 136    ลําดับที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงคอย จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงคอย จํานวน 100,000
 บาท เพื่อสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงคอย ตาม
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เพื่อสราง
ความเขมแข็งในระดับหมูบาน/ชุมชน/ตําบล อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2565 ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แบบ  ผ. 02    หนา 136
    ลําดับที่ 3 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการสงเสริม-สนับสนุนการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลทาคลอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร-เครื่องดื่ม  คายานพาหนะในการเดินทาง
และอื่นๆตามความเหมาะสม ฯลฯ ในการสงเสริมใหเยาวชนได
เล็งเห็นความสําคัญ ของการออกกําลังกาย และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนรวมทั้งทําใหเยาวชนหางไกลยาเสพติดไดอีกทาง
หนึ่ง ตามโครงการสงเสริม-สนับสนุนการแขงขันกีฬาเยาวชน
ตําบลทาคลอ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดย ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 137 ลําดับ
ที่ 3 

2.โครงการสงเสริม-สนับสนุนการแขงขันกีฬาครอบครัวสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณกีฬา คาเครื่องดื่ม  คายานพาหนะใน
การเดินทางและอื่นๆตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ ในการ
สงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนไดเล็งเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรวมทั้งทําใหเด็กมี
สุขภาพรางกายแข็งแรงสรางความรักความผูกพันในครอบครัวตาม
โครงการสงเสริม-สนับสนุนการแขงขันกีฬาครอบครัวสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาคลอ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนาที่ 32 ลําดับที่ 8  
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3.โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลทาคลอ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานแขงขันกีฬาภายในตําบลทาคลอ  เพื่อสง
เสริมดานกีฬา โดยจายเป็นคาจัดสถานที่, คาอาหาร-เครื่องดื่ม, คา
เงินรางวัลนักกีฬา,คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน, คาเครื่องไฟ
ขยายเสียง และสนับสนุนตามความเหมาะสม ฯลฯ ตามโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลทาคลอ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ. 02 หนาที่ 137 ลําดับที่ 2  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลทาคลอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นป้ายประชาสัมพันธ  แผนพับ คาอาหาร เครื่องดื่ม คา
เครื่องไฟและคาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ เพื่อสงเสริมให
เป็น
แหลงทองเที่ยวตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลทาคลอ
ประจําปีงบประมาณ 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 163 ลําดับที่ 1 

2.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม(ลอยกระทง) จํานวน 55,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาจัดซุมนิทรรศการ น้ําดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ประจําปีงบประมาณ 2565
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หนาที่ 149 ลําดับที่ 2 
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3.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม(ลองแพไฟ) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาจัดซุมนิทรรศการ น้ําดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนาที่ 149 ลําดับที่ 1

4.โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม(วันสงกรานต) จํานวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาจัดซุมนิทรรศการ น้ําดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดงาน
ประเพณีและประจําปีงบประมาณ 2565 ปรากฏใน แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 149 ลําดับที่ 3 

5.โครงการปฏิบัติธรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดสถานที่  คาเชาหรือบํารุงสถานที่ คา
ป้าย
โครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากรและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสม ประจําปีงบ
ประมาณ 2565  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนาที่ 149 ลําดับที่ 5 

6.โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรมแหเทียนและถวาย
พรรษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา จัด
นิทรรศการ
คาป้ายโครงการฯ  คาวัสดุตางๆที่จําเป็นและเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมประจําปีงบประมาณ 2565 ปรากฏใน แผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 149 ลําดับที่ 4 
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7.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหเด็กและเยาวชนใชเวลา วางให
เกิดประโยชนในชวงปิดภาคเรียนและตระหนักถึงหลัก
ปฏิบัติ  ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นคาใชจายในการ
จัดสถานที่ คาเชาหรือคาบํารุงสถานที่ คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและเหมาะสม ประจําปีงบประมาณ 2565
 ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หนา 150 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงคอยจํานวน  30,000
 บาท เพื่อสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงคอยตามโครงการ
จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน
สําคัญของไทยและประเพณีวัฒนธรรม อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสืออําเภอ
แกงคอย ที่ สบ 0218/ว0877 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 151 ลําดับที่ 8 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 13,996,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,895,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,895,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,540,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ คา
ตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มตาง ๆ  ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานชาง
ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวยเงิน
เดือน  และเงินประจําตําแหนง  และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็น
รายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 261,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทน
อื่นๆ เป็นกรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน   
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คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงาน
ทองถิ่น และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุง
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ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น
     - คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของหนวย
งาน
     - คาธรรมเนียม ฝึกอบรม ดูงาน และคาลงทะเบียนตาง ๆ,คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ
     - คาเชาอาคารและที่ดิน
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
เชาเต็นท-เกาอี้ คาบริการ กําจัดปลวก คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน, คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิ เบิก-จาย ไดตามระเบียบฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 999,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 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 

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 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
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 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  
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น  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         
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษระโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1.คาวัสดุในการผลิตน้ําประปาผิวดิน เชน สารสม ปูน
ขาว คลอรีน ฯลฯ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
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วัสดุอื่น จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะในหมวดอื่น  ราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

งบลงทุน รวม 8,391,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 158,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนไดรอบตัว  แบบ
มีพนักพิงมีลอเลื่อน  จํานวน 1 ตัวละ 3,500 บาท  เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.03 หนา203  ลําดับที่ 4

คาจัดซื้อตูเหล็ก ชนิด 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก ชนิด 2 บาน จํานวน 3 หลังๆ 5,500
 บาท  มีรายละเอียดดังนี้
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณปี
ปัจจุบัน  ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.03 หนาที่ 207 ลําดับที่ 31
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คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจกขนาด 42 นิ้ว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก
ขนาด 42 นิ้ว จํานวน 1 ชุดๆละ 7,500 บาท  ราคาตามทอง
ตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ
ผ.03 หนาที่ 208 ลําดับที่ 37

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 
1,000 ลิตรตอนาทีขนาด 5 แรงมา

จํานวน 17,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา 
ราคาเครื่องๆละ 8,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ปรากฎใน
แผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หนาที่ 205
 ลําดับที่ 15

ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 21,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ปรากฎในแผนงาน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หนาที่ 204 ลําดับ
ที่ 13 

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องยนตดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 55,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต
ดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต  จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะตามเกณฑ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น ผ
.03 หนา 204 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 6 คิว (LPG) จํานวน 18,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 6 คิว(LPG)
จํานวน 1 ชุดๆละ 18,900 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ทอลมขนาด 6 คิว
2.ถังบรรจุ LPG ขนาด 15 กิโลกรัม
3.เกจวัดความดัน ออกซิเจน
4.เกจวัดความดัน LPG
5.ดามเชื่อม พรอมหัวเชื่อม หัวตัด หัวเผา
6.สายยางคูยาว 10 เมตร พรอมขอตอครบชุด
7.ไฟขีดสําหรับจุดไฟพรอมถาน 1 ชุด
8.อุปกรณยึดทอแกสและออกซิเจนพรอมลอเลื่อน 25 ซม.พรอม
โซ
9.มีหัวทิพทั้ง 3 ระบบ 
10.มีอุปกรณป้องกันไฟยอนใชกับเกจ ดานลม-แกส
11.มีอุปกรณป้องกันไฟยอนใชกับชุดตัด ดานลม-แกส
ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
)แบบผ.03 หนาที่ 204 ลําดับที่ 10 

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อขาตั้งกลองวัดมุม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อขาตั้งกลองวัดมุม จํานวน 1 ตัวๆละ  2,000
 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ขาตั้งทําจากวัสดุอลูมิเนียม คุณภาพสูง แข็งแรง
2.แป้นรองฐานทําจากอลูมิเนียมขนาดกวาง 130 มิิลลิเมตร
3.ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1 เมตร
4.ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทําจากอลูมิเนียม
5.ขาตั้งทั้ง 3ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได พรอมทั้งสามารถ
ล็อคขาตั้งไดตามความสูงที่ตองการ
6.มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใชงาน
ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
)แบบผ.03 หนาที่ 204 ลําดับที่ 11 
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คาจัดซื้อเทปวัดระยะทางสายใยแกวยาว 50 เมตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทางสายใยแกว ยาว 50 เมตร
จํานวน 1 ตัวๆละ  1,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
1.สายเทปประกอบดวยใยแกวถึง 24 เสน
2.เทปมีความยาว 50 เมตร/165 ฟุต
3.มีหนากวางของเสนเทป 13 มิลลิเมตร
4.มีดามจับและที่หมุนมวนเทปและโครงป้องกันเสนเทปทําดวย
พลาสติก
5.ใชมาตรเมตริก และสามารถอานคาระยะไดทั้ง 2 ดานของสาย
เทป ดานหนา หนวยเป็น: มิลลิเมตร,เซนติเมตร,เมตร
-มีชองขีดแบงชองละ 2 มิลลิเมตร  และมีตัวเลขกํากับทุก 1
 เซนติเมตร
-มีตัวเลขแบงขีดตัวใหญกํากับทุก 10 เซนติเมตรและมีตัวเลข
กํากับทุก 1 เมตร ดานหลัง หนวยวัดเป็น : หุน,นิ้ว,ฟุต
-มีชองขีดแบงชองละ 1 หุน และมีตัวเลขกํากับทุก 1 นิ้ว
-มีตัวเลขแบงขีดตัวใหญกํากับทุก 1 ฟุต
6.มีหนังสือสําคัญแสดงการใชคํารับรองจากสํานักงานกลางชั่งตวง
วัด      ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)แบบผ.03 หนาที่ 206 ลําดับที่ 19 

คาจัดซื้อไมสตาฟ แบบชัก 7 เมตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไมสตาฟ แบบชัก 7 เมตร จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 3,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ทําดวยอลูมิเนียมอยางดี
2.มีความยาว 7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได
3.มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดย แบงชองๆละ 1
 เซนติเมตร มีเลขกํากับทุก 10 เซนติเมตร 
4.มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมสตาฟ 
5.มีปุ่มล็อคยึดขณะใชงาน
6.สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดงทุก 1 เมตร บนพื้นที่สีขาว
7.มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง
ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
)แบบผ.03 หนาที่ 208 ลําดับที่ 39 
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คาจัดซื้อลอวัดระยะทางจํานวน 1 ตัว จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัวๆละ 7,000
 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
1.โครงสรางของลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุมดวยยาง
2.ขนาดเสนรอบวงลอ 1 เมตร
3.ขนาดเสนผานศูนยกลางของลอ 32 เซนติเมตร
4.โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บไดมีระบบเบรคควบคุมที่มือ
จับพรอมหูหิ้ว
5.โครงสรางสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
6.มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการทํางาน
7.มีเข็มชี้จุดเริ่มตนการวัดระยะ
8.มีถุงบรรจุลอ
9.สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได 9,999.9 เมตร
10.มาตรวัดแสดงผลเป็นหนวยเมตร แสดงคาระยะทางละเอียดถึง
หนวย เดซิเมตร
11.มีปุ่มกด RESET คาตัวเลขใหเป็นศูนย ที่มือจับและที่มาตรวัด
12.สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอยหลัง
ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
)แบบผ.03 หนาที่ 206 ลําดับที่ 20 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน  คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปี
ปัจจุบัน  ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)   แบบ ผ.03 หนา 196 ลําดับที่ 16 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,233,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางกําแพงกันดินหมูที่ 3(บานทาคลอกลาง) จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมารกอสรางกําแพงกันดินเชื่อมตอหมู
ที่ 3 บานทาคลอกลางถึงหมูที่ 9 บานทาคลอใต(ตามแบบอบต.ทา
คลอ)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 113 ขอ 350

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 (บานทาเกวียน) จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไมนอยกวา 380.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 124 ขอ 39

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 11(บานเขาหินดาด) จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานทาง)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 132 ขอ 83

โครงการกอสรางถนนคสล.หมูที่ 1(บานหาดสองแควเหนือ) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 34.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไมนอยกวา 103.50 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.ทา
คลอ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.02 หนาที่ 2 ขอ 117

โครงการกอสรางถนนคสล.หมูที่ 2(บานทาสบก) จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 252.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 756.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางและแบบอบต.ทาคลอ)พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.02 หนาที่ 119  ขอ 11
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โครงการกอสรางถนนคสล.หมูที่ 2(บานทาสบกทางเขาประปาตําบล) จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานทาง)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 134 ขอ 91 

โครงการกอสรางถนนคสล.หมูที่ 6 (บานทาเกวียน) จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 855.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานทาง)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 124  ขอ 39

โครงการกอสรางถนนลูกรังหมูที่ 10(บานทาคลอเหนือ) จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนนลูกรัง ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว  175.00 เมตร  (ตามแบบ อบต.ทา
คลอ)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 129 ขอ 66

โครงการกอสรางรั้วคสล. หมูที่ 3 (บานทาคลอกลาง) จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางรั้วคสล. ขนาด
สูง 4.00 เมตร ยาว 31.50 เมตร  (ตามแบบอบต.ทาคลอ)พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 30 ขอ 1

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.หมูที่ 10(บานทาคลอ) จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคสล. ขนาด
กวาง 0.50 เมตร ลึก  0.40 เมตร ความยาว 30.00 เมตร (ตาม
แบบอบต.ทาคลอ)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 106 ขอ 314
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 (บาน
ทาสบก)

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.50
 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว  30.00 เมตร และวางทอระบายน้ํา
คสล.ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 X 1.00
 เมตร จํานวน 37 ทอน (ตามแบบอบต.ทาคลอ)พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ

โครงการกอสรางลานคสล.หมูที่ 3 (บานทาคลอกลาง) จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคสล
.  หนา 0.10 คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา  410.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบอบต.ทาคลอ)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 60 ขอ 64

โครงการกอสรางสะพานคสล.หมูที่ 7 (บานถ้ําเตา) จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางสะพานคสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบอบต.ทาคลอ)พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 107 ขอ 318

โครงการกอสรางอาคารคสล.สองชั้น อบต.ทาคลอ จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางอาคารคสล
. 2 ชั้น ขนาด 8.00 X 24.00  เมตร (ตามแบบ อบต.ทา
คลอ) พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 111 ขอ 342

โครงการขยายไหลทางลูกรังหมูที่ 11(บานเขาหินดาด) จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาขยายไหลทางขนาด
กวาง  2.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 380.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางและแบบ อบต.ทาคลอ)พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 133 ขอ87
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โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมูที่ 10(บานทาคลอเหนือ) จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปูผิวจราจรแบบฟัลติกคอนกรีต ความ
ยาว  189.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 609.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง)พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)แบบ ผ.02 หนาที่ 129 ขอ 67

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 8(บานทาศาลา) จํานวน 480,000 บาท

เพื่ิอจายเป็นคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 1.00 x 1.00  เมตร จํานวน 60 ทอน บอพักคสล.
ขนาด 1.20 x 1.50  เมตร จํานวน 6 บอ ลงลูกรังกลบหลัง
ทอ(ตามแบบอบต.ทาคลอ)พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.02 หนาที่ 80 ขอ 177

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 10(บานทาคลอเหนือ) จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  1.00 X1.00 เมตร  จํานวน 35 ทอน บอพักคสล
.ขนาด  1.20 X1.50 เมตร จํานวน 3 บอ ลงลูกรังกลบหลัง
ทอ (ตามแบบอบต.ทาคลอ)พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ
.02 หนาที่ 95 ขอ 259

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 6,490,000 บาท

งบบุคลากร รวม 610,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 610,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 12  เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

พื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตรากําลังที่บรรจุแตง
ตั้ง  จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางฯลฯ จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 5,180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ และเงินประโยชนตอบแทนอื่นๆ เป็น
กรณีพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับ ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ และคาตอบ
แทนคาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สระบุรี ที่ ลต(สบ)0002/ว26 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่นและ
หนังสือมท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563    เรื่องซัก
ซอมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศก.จ
.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
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เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึง
ปัจจุบัน        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรัอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน  

คาเชาบาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของจนถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ไดรับตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 2,400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, คาธรรมเนียม
ตางๆ และคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาลูกจางราย
เดือนตามโครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพฯ และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา คา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ลูกจาง รวมถึงผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯใหไปปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ อบรม
สัมมนาหรือคาขนยายสิ่งของกรณีโอนยายของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และแกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

2.คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณภัย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเครื่องสูบน้ํา คาน้ํามันสําหรับเครื่องสูบ
น้ํา คากระแสไฟฟ้า และอื่นๆ ตามความเหมาะสม สําหรับบรรเทา
ความเดือดรอน ใหแกประชาชนในพื้นที่เวลาเกิดสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติขึ้น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   

3.โครงการซอมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้าฯ และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม สําหรับในการสูบน้ําเพื่อการ
เกษตร ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  แบบ ผ.02 หนา 170  ลําดับที่  4      
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4.โครงการโรงเรียนเกษตรตําบลทาคลอ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนเกษตรตําบลทา
คลอ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.01 หนา  173  ลําดับ
ที่  14

5.โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรสูมาตรฐาน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.01 หนา 174
  ลําดับที่  18  

6.โครงการพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แบบ ผ.02 หนา  171  ลําดับที่  9 

7.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 25612565)  แบบ ผ.02 หนา  173  ลําดับที่  16 
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้  (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ  
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 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   
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 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  
-เป็นไปตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
       

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 25,000 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    
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วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 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 โดยตั้งจายจากเงินราย
ได"     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 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 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะในหมวดอื่น  ราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสูบน้ําดวยไฟฟ้า ตามภารกิจถายโอนตาม
แผนปฏิบัติการ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17)

งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการปรับสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมในตําบล จํานวน 150,000 บาท

โครงการปรับสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมในตําบล เพื่อจาย
เป็นคาจางเหมาโครงการปรับสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
ภายในสํานักงาน อบต.  ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แบบ ผ. 02 หนา 141   
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2.โครงการปรับสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอม หมูที่ 8 จํานวน 500,000 บาท

โครงการปรับสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอม หมูที่ 8 เพื่อจาย
เป็นคาจางเหมาโครงการปรับสภาพภูมิทัศนและสภาพแวด
ลอม หมูที่ 8  ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แบบ ผ.02 หนา 141     

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการตามพระราชเสาวนียฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อสงเสริม สนับสนุน และรณรงคโดยการเพาะชํากลาไมตลอด
จนการดูแลรักษากลาไมที่ปลูกในที่สาธารณะ สนับสนุนตามพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช (เศรษฐกิจพอเพียง) และตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ปรากฏในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา 145  ลําดับที่ 1

2.โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ โ  ปรากฏในแผนงาน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 หนา  145  ลําดับ
ที่ 3 

3.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 หนา  146  ลําดับที่ 5
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 544,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินกิจการประปาให
สามารถใชงานไดตามปกติ (หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง) 

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ ไฟฟ้า เบรกเกอร เป็นตน(หนวยงานรับ
ผิดชอบ กองชาง)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆ เชน 
สารสม คลอรีน เคมีภัณฑ เครื่องมือวิทยาศาสตร น้ํายาตางๆ เป็น
ตน (หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง) 

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้ากิจการประปาขององคการบริหารสวน
ตําบล (หนวยงานรับผิดชอบ  กองชาง)

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําประปา(ซัมเมอรส)ขนาด 2 HP จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปั๊มน้ําประปา(ซัมเมอรส)ขนาด 2.0 HP 
จํานวน 2 ตัวๆละ 22,000 บาท (หนวยงานรับผิดชอบ กอง
ชาง)ตามเกณฑราคาทองที่หรือทองถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หนาที่ 205 ลําดับที่ 16 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

402,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 1,800,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,280,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

400,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

100,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

402,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 1,800,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,280,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

400,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

100,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น องค์การบริหาร
สวนตําบลทาคล้อ 
(สปสช.)

200,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

540,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

46,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

46,800

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

91,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,171,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,085,000 800,000 1,926,600 1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น องค์การบริหาร
สวนตําบลทาคล้อ 
(สปสช.)

200,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

540,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

46,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

46,800

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

91,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,171,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,540,000 360,000 10,911,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

100,000 10,000 10,000

เงินประจําตําแหนง 250,000 18,000 102,000 86,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 350,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,395,000 925,000 781,600 265,000 770,000 580,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

157,000 84,000 72,000 35,000 107,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

505,000 130,000 50,000 144,000 50,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

42,000 5,000 10,000

คาเชาบ้าน 388,000 100,000 60,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

110,000 20,000 20,000 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,750,000 400,000 120,000 15,000 250,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

10,000 10,000 140,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 516,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 350,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,190,000 216,000 7,122,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

95,000 24,000 574,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 5,000 1,004,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 62,000

คาเชาบ้าน 126,000 15,000 731,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

35,000 10,000 220,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 700,000 600,000 4,015,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

265,000 20,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

150,000

2.โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่และเบียน
ทรัพย์สิน

300,000

3.โครงการเยี่ยมบ้าน
ยามเย็น

75,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาเดินทางไปราชการ 20,000 15,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานตําบลทาคล้อ

250,000

โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาคล้อ

700,000

โครงการศึกษาดูงาน 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

335,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

150,000

2.โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่และเบียน
ทรัพย์สิน

300,000

3.โครงการเยี่ยมบ้าน
ยามเย็น

75,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาเดินทางไปราชการ 45,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานตําบลทาคล้อ

250,000

โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาคล้อ

700,000

โครงการศึกษาดูงาน 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันใน
องค์กร และสร้างแรงจูง
ใจให้ข้าราชการและ
พนักงานในการปฏิบัติ
งานตําบลทาคล้อ

250,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 180,000 300,000 50,000 20,000 430,000

โครงการจัดตั้งอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและตํารวจ
ชุมชนตําบลทาคล้อ

200,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)ตําบลทา
คล้อ

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสําคัญ

100,000

โครงการป้ายประชา
สัมพันธ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันใน
องค์กร และสร้างแรงจูง
ใจให้ข้าราชการและ
พนักงานในการปฏิบัติ
งานตําบลทาคล้อ

250,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 700,000 30,000 100,000 1,810,000

โครงการจัดตั้งอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและตํารวจ
ชุมชนตําบลทาคล้อ

200,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)ตําบลทา
คล้อ

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสําคัญ

100,000

โครงการป้ายประชา
สัมพันธ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาคล้อ

150,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริม
ทางตําบลทาคล้อ

100,000

โครงการพัฒนา-เสริม
สร้างศักยภาพ อป
พร.ตําบลทาคล้อ

200,000

1.คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

80,000

2.โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา

350,000

3.โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและวิชา
อื่นๆตามความเหมาะสม
แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลทาคล้อ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาคล้อ

150,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริม
ทางตําบลทาคล้อ

100,000

โครงการพัฒนา-เสริม
สร้างศักยภาพ อป
พร.ตําบลทาคล้อ

200,000

1.คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

80,000

2.โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา

350,000

3.โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและวิชา
อื่นๆตามความเหมาะสม
แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลทาคล้อ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 
2564

10,000

5.โครงการจัดงานวัน
เด็ก

130,000

คาใช้จายตามโครงการ
จัดการศึกษาเด็กกอนวัย
เรียน

200,000

โครงการณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน)

115,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

349,860

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

76,840

โครงการเสริมปัญญา
พัฒนาไอคิว-อีคิว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 
2564

10,000

5.โครงการจัดงานวัน
เด็ก

130,000

คาใช้จายตามโครงการ
จัดการศึกษาเด็กกอนวัย
เรียน

200,000

โครงการณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน)

115,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

349,860

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

76,840

โครงการเสริมปัญญา
พัฒนาไอคิว-อีคิว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออมทรัพย์ตาม
แนวพระราช
ดําริ"เศรษฐกิจพอเพียง"

10,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการสง
เสริมการออกกําลังกาย

35,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

120,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและให้ความรู้
การดูแล และป้องกัน
โรคระบาดในพื้นที่
ตําบลทาคล้อ

250,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

100,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.

20,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมอาชีพ

100,000

โครงการกีฬาผู้สูงอายุ
สัมพันธ์ตําบลทาคล้อ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออมทรัพย์ตาม
แนวพระราช
ดําริ"เศรษฐกิจพอเพียง"

10,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการสง
เสริมการออกกําลังกาย

35,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

120,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและให้ความรู้
การดูแล และป้องกัน
โรคระบาดในพื้นที่
ตําบลทาคล้อ

250,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000 150,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.

20,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมอาชีพ

100,000

โครงการกีฬาผู้สูงอายุ
สัมพันธ์ตําบลทาคล้อ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนักสังคม
สงเคราะห์น้อยตําบลทา
คล้อ

50,000

โครงการบูรณาการจัด
ทําแผนชุมชนตําบลทา
คล้อ

25,000

โครงการพัฒนา-สร้าง
เสริมศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลทา
คล้อ

300,000

โครงการฟื้นฟู-สร้าง
เสริมศักยภาพคนพิการ
ตําบลทาคล้อ

100,000

โครงการฟื้นฟู-สร้าง
เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลทาคล้อ

400,000

โครงการเยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาดตําบลทา
คล้อ

50,000

โครงการเยาวชนรุนใหม 
รวมใจต้านภัยยาเสพติด
ตําบลทาคล้อ

50,000

โครงการสร้างสรรค์
สังคมตําบลทาคล้อ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนักสังคม
สงเคราะห์น้อยตําบลทา
คล้อ

50,000

โครงการบูรณาการจัด
ทําแผนชุมชนตําบลทา
คล้อ

25,000

โครงการพัฒนา-สร้าง
เสริมศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลทา
คล้อ

300,000

โครงการฟื้นฟู-สร้าง
เสริมศักยภาพคนพิการ
ตําบลทาคล้อ

100,000

โครงการฟื้นฟู-สร้าง
เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลทาคล้อ

400,000

โครงการเยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาดตําบลทา
คล้อ

50,000

โครงการเยาวชนรุนใหม 
รวมใจต้านภัยยาเสพติด
ตําบลทาคล้อ

50,000

โครงการสร้างสรรค์
สังคมตําบลทาคล้อ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างสรรค์สาย
ใยครอบครัวตําบลทา
คล้อ

300,000

โครงการอบรม-พัฒนา
สร้างเสริมความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้แก
เยาวชนตําบลทาคล้อ

100,000

คาติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้ง
ประปา

1,740,000

คาออกแบบควบคุมงาน 50,000

1.คาจ้างเหมากําจัดขยะ
มูลฝอย

300,000

2.โครงการชุมชนต้น
แบบการจัดการขยะ

150,000

3.โครงการรักษาความ
สะอาด

200,000

4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะการ
บริหารจัดการขยะของ
ชุมชน

100,000

5.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างสรรค์สาย
ใยครอบครัวตําบลทา
คล้อ

300,000

โครงการอบรม-พัฒนา
สร้างเสริมความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้แก
เยาวชนตําบลทาคล้อ

100,000

คาติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้ง
ประปา

1,740,000

คาออกแบบควบคุมงาน 50,000

1.คาจ้างเหมากําจัดขยะ
มูลฝอย

300,000

2.โครงการชุมชนต้น
แบบการจัดการขยะ

150,000

3.โครงการรักษาความ
สะอาด

200,000

4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะการ
บริหารจัดการขยะของ
ชุมชน

100,000

5.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในครัวเรือน

200,000

7.โครงการณรงค์การใช้
ถุงพลาสติก โฟม และ
คัดแยกขยะ

100,000

8.โครงการลด คัดแยก
การรวบรวมของเสีย
อันตราย

100,000

1.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การตอสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดตําบลทาคล้อ

200,000

2.โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน(D.A.R.E)

200,000

1.โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลทาคล้อ

1.โครงการสงเสริม-สนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
เยาวชนตําบลทาคล้อ

2.โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ลอยกระทง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในครัวเรือน

200,000

7.โครงการณรงค์การใช้
ถุงพลาสติก โฟม และ
คัดแยกขยะ

100,000

8.โครงการลด คัดแยก
การรวบรวมของเสีย
อันตราย

100,000

1.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การตอสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดตําบลทาคล้อ

200,000

2.โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน(D.A.R.E)

200,000

1.โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลทาคล้อ

50,000 50,000

1.โครงการสงเสริม-สนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
เยาวชนตําบลทาคล้อ

100,000 100,000

2.โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ลอยกระทง)

55,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการสงเสริม-สนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
ครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาคล้อ

3.โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาภายในตําบลทา
คล้อ

3.โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ลองแพไฟ)

4.โครงการสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม(วัน
สงกรานต์)

5.โครงการปฏิบัติธรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

6.โครงการตามรอยวิถี
ธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรม
แหเทียนและถวาย
พรรษา)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการสงเสริม-สนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
ครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาคล้อ

70,000 70,000

3.โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาภายในตําบลทา
คล้อ

280,000 280,000

3.โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ลองแพไฟ)

150,000 150,000

4.โครงการสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม(วัน
สงกรานต์)

110,000 110,000

5.โครงการปฏิบัติธรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

50,000 50,000

6.โครงการตามรอยวิถี
ธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรม
แหเทียนและถวาย
พรรษา)

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริ
ณีภาคฤดูร้อน

1.คาเดินทางไปราชการ

1.โครงการตามพระราช
เสาวนีย์ฯ

2.คาใช้จายเกี่ยวกับ
สาธารณภัย

2.โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

3.โครงการซอม
แซม-ปรับปรุงสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้า

3.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ
.-สถ.)

4.โครงการโรงเรียน
เกษตรตําบลทาคล้อ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริ
ณีภาคฤดูร้อน

50,000 50,000

1.คาเดินทางไปราชการ 20,000 20,000

1.โครงการตามพระราช
เสาวนีย์ฯ

100,000 100,000

2.คาใช้จายเกี่ยวกับ
สาธารณภัย

500,000 500,000

2.โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

100,000 100,000

3.โครงการซอม
แซม-ปรับปรุงสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้า

500,000 500,000

3.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ
.-สถ.)

100,000 100,000

4.โครงการโรงเรียน
เกษตรตําบลทาคล้อ

350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

5.โครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู
มาตรฐาน

6.โครงการพัฒนาศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

7.โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 290,000 20,000 100,000 50,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 990,400 10,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 50,000 40,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 200,000 150,000 200,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,000 250,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 235,000 30,000 100,000 40,000

วัสดุอื่น 31,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

5.โครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู
มาตรฐาน

100,000 100,000

6.โครงการพัฒนาศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

150,000 150,000

7.โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม

150,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 5,000 575,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 50,000 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,040,400

วัสดุกอสร้าง 100,000 30,000 170,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 10,000 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 850,000

วัสดุการเกษตร 25,000 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000 55,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,000 325,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 10,000 515,000

วัสดุอื่น 74,000 15,000 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

300,000 25,000 200,000 695,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 950,000 130,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 35,000 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก
ที่นั่งหุ้มเบาะนวม 
จํานวน 24 ตัว

18,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 3,500 3,500

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 ตัว

10,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกสวน 
แบบแขวน จํานวน 1 
เครื่อง

42,300

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 2 ตู้

11,800

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บานจํานวน 1 ตู้

5,900

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:10:00 หน้า : 29/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,600,000 150,000 3,830,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 55,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

180,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก
ที่นั่งหุ้มเบาะนวม 
จํานวน 24 ตัว

18,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 3,500 10,500

คาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 ตัว

10,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกสวน 
แบบแขวน จํานวน 1 
เครื่อง

42,300

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 2 ตู้

11,800

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บานจํานวน 1 ตู้

5,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ
บานเลื่อนกระจกขนาด 
4 ฟุต

10,000

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์เหล็ก 4 
ฟุต จํานวน 1 ตัว

8,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
พร้อมกระจกขนาด 42 
นิ้ว

22,500

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนก
ประสงค์

50,000

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 16,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction

20,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1

8,900 8,900

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ
บานเลื่อนกระจกขนาด 
4 ฟุต

10,000

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์เหล็ก 4 
ฟุต จํานวน 1 ตัว

8,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
พร้อมกระจกขนาด 42 
นิ้ว

7,500 30,000

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนก
ประสงค์

50,000

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 16,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction

20,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1

17,800

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุก
เฉิน(รถกระบะ)ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์

1,070,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน

42,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดลําโพง 
พร้อมไมโครโฟนไร้สาย

40,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 
บาน

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 
1,000 ลิตรตอนาที
ขนาด 5 แรงม้า

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุก
เฉิน(รถกระบะ)ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์

1,070,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน

42,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดลําโพง 
พร้อมไมโครโฟนไร้สาย

40,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 
บาน

16,500 16,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 
1,000 ลิตรตอนาที
ขนาด 5 แรงม้า

17,200 17,200

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000 21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด 5 กิโลวัตต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อม
สนาม ขนาด 6 คิว 
(LPG)

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อขาตั้งกล้องวัด
มุม

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทางสายใยแก้วยาว 50 
เมตร

คาจัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบ
ชัก 7 เมตร

คาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
จํานวน 1 ตัว

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ํา
ประปา(ซัมเมอร์ส)ขนาด 
2 HP
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด 5 กิโลวัตต์

55,500 55,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อม
สนาม ขนาด 6 คิว 
(LPG)

18,900 18,900

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อขาตั้งกล้องวัด
มุม

2,000 2,000

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทางสายใยแก้วยาว 50 
เมตร

1,000 1,000

คาจัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบ
ชัก 7 เมตร

3,000 3,000

คาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
จํานวน 1 ตัว

7,000 7,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA

5,000 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 50,000

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ํา
ประปา(ซัมเมอร์ส)ขนาด 
2 HP

44,000 44,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

2.โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบ
ประปา หมูที่ 4 (บ้าน
หาดสองแควใต้)

800,000

โครงการเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 11(บ้านเขาหิน
ดาด)

235,000

โครงการติดตั้งโคมไฟ
แสงสวาง LED  หมูที่ 8 
(บ้านทาศาลา)

110,000

โครงการวางทอประปา 
หมูที่ 1 (บ้านหาดสอง
แควเหนือ)

730,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงขยาย
กําลังการผลิตประปาหมู
บ้าน หมูที่9(บ้านทาคล้อ
ใต้)

800,000

วันที่พิมพ์ : 16/10/2564  21:10:00 หน้า : 37/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

2.โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบ
ประปา หมูที่ 4 (บ้าน
หาดสองแควใต้)

800,000

โครงการเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 11(บ้านเขาหิน
ดาด)

235,000

โครงการติดตั้งโคมไฟ
แสงสวาง LED  หมูที่ 8 
(บ้านทาศาลา)

110,000

โครงการวางทอประปา 
หมูที่ 1 (บ้านหาดสอง
แควเหนือ)

730,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงขยาย
กําลังการผลิตประปาหมู
บ้าน หมูที่9(บ้านทาคล้อ
ใต้)

800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายหมูที่ 8 
(บ้านทาศาลา)

90,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย หมูที่ 2 (บ้าน
ทาสบก)

70,000

โครงการปรับปรุงหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปเชมเปญ 
หมูที่ 8 (บ้านทาศาลา)

123,000

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินหมูที่ 3(บ้านทา
คล้อกลาง)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 6 (บ้านทา
เกวียน)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 11(บ้านเขา
หินดาด)

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 1(บ้านหาด
สองแควเหนือ)

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 2(บ้านทาสบ
ก)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายหมูที่ 8 
(บ้านทาศาลา)

90,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย หมูที่ 2 (บ้าน
ทาสบก)

70,000

โครงการปรับปรุงหอถัง
เหล็กเก็บน้ํารูปเชมเปญ 
หมูที่ 8 (บ้านทาศาลา)

123,000

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินหมูที่ 3(บ้านทา
คล้อกลาง)

370,000 370,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 6 (บ้านทา
เกวียน)

240,000 240,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 11(บ้านเขา
หินดาด)

260,000 260,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 1(บ้านหาด
สองแควเหนือ)

70,000 70,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 2(บ้านทาสบ
ก)

490,000 490,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 2(บ้านทาสบ
กทางเข้าประปาตําบล)

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 6 (บ้านทา
เกวียน)

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังหมูที่ 10(บ้านทา
คล้อเหนือ)

โครงการกอสร้างรั้วคสล
. หมูที่ 3 (บ้านทาคล้อ
กลาง)

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้ําคสล.หมูที่ 
10(บ้านทาคล้อ)

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2 (บ้าน
ทาสบก)

โครงการกอสร้างลาน
คสล.หมูที่ 3 (บ้านทา
คล้อกลาง)

โครงการกอสร้างสะ
พานคสล.หมูที่ 7 (บ้าน
ถ้ําเตา)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 2(บ้านทาสบ
กทางเข้าประปาตําบล)

325,000 325,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล.หมูที่ 6 (บ้านทา
เกวียน)

560,000 560,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังหมูที่ 10(บ้านทา
คล้อเหนือ)

162,000 162,000

โครงการกอสร้างรั้วคสล
. หมูที่ 3 (บ้านทาคล้อ
กลาง)

120,000 120,000

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้ําคสล.หมูที่ 
10(บ้านทาคล้อ)

85,000 85,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2 (บ้าน
ทาสบก)

190,000 190,000

โครงการกอสร้างลาน
คสล.หมูที่ 3 (บ้านทา
คล้อกลาง)

210,000 210,000

โครงการกอสร้างสะ
พานคสล.หมูที่ 7 (บ้าน
ถ้ําเตา)

310,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างอาคา
รคสล.สองชั้น อบต.ทา
คล้อ

โครงการขยายไหลทาง
ลูกรังหมูที่ 11(บ้านเขา
หินดาด)

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. หมูที่ 10(บ้านทา
คล้อเหนือ)

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. หมูที่ 8(บ้าน
ทาศาลา)

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล.หมูที่ 10(บ้าน
ทาคล้อเหนือ)

1.โครงการปรับสภาพ
ภูมิทัศน์และสภาพแวด
ล้อมในตําบล

2.โครงการปรับสภาพ
ภูมิทัศน์และสภาพแวด
ล้อม หมูที่ 8

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลชะอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างอาคา
รคสล.สองชั้น อบต.ทา
คล้อ

3,500,000 3,500,000

โครงการขยายไหลทาง
ลูกรังหมูที่ 11(บ้านเขา
หินดาด)

308,000 308,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. หมูที่ 10(บ้านทา
คล้อเหนือ)

245,000 245,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. หมูที่ 8(บ้าน
ทาศาลา)

480,000 480,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล.หมูที่ 10(บ้าน
ทาคล้อเหนือ)

308,000 308,000

1.โครงการปรับสภาพ
ภูมิทัศน์และสภาพแวด
ล้อมในตําบล

150,000 150,000

2.โครงการปรับสภาพ
ภูมิทัศน์และสภาพแวด
ล้อม หมูที่ 8

500,000 500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 30,000

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลชะอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนภายใน
ตําบลทาคล้อ

1,751,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลทาคล้อ

100,000

2.อุดหนุนกลุมองค์กร
สตรีตําบลทาคล้อ

100,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแกงคอย

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

รวม 14,348,100 18,941,800 4,497,000 8,351,300 2,269,000 4,877,700 7,890,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนภายใน
ตําบลทาคล้อ

1,751,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลทาคล้อ

100,000

2.อุดหนุนกลุมองค์กร
สตรีตําบลทาคล้อ

100,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแกงคอย

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

รวม 995,000 13,996,100 6,790,000 544,000 84,000,000
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