




 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

          

              



องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
เขต/อําเภอ เมืองราชบุรี    จังหวัดราชบุรี
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99/9  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ทาราบ
  เขต/อําเภอ เมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000

พื้นที่ 26.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,049 คน
ชาย 1,923 คน

หญิง 2,126 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลท่าราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาราบ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาราบ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาราบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทาราบ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 73,711,950.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 57,282,370.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,782,574.65 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 25,501,694.55 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 654,994.45 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 281,775.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 400,015.27 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,139,944.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,795,985.26 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,228,980.17 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 16,128.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 20,346,746.90 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,103,292.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,269,434.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,452,070.90 บาท

งบลงทุน จํานวน 276,750.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 245,200.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,792.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 505,230.67 1,880,000.00 1,600,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

378,239.10 360,600.00 410,600.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 546,804.61 402,000.00 702,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,431,160.00 1,501,000.00 1,601,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1.00 15,526.00 7,200.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,500.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,861,435.38 4,160,626.00 4,322,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,106,853.71 17,093,000.00 16,077,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,106,853.71 17,093,000.00 16,077,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,048,403.00 10,998,674.00 12,815,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,048,403.00 10,998,674.00 12,815,000.00

รวม 30,016,692.09 32,252,300.00 33,214,300.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,078,732.00 9,236,546.00 9,434,027.00

งบบุคลากร 10,959,876.00 12,712,510.00 13,820,560.00

งบดําเนินงาน 5,931,793.65 9,403,944.00 8,365,413.00

งบลงทุน 150,700.00 379,300.00 1,062,300.00

งบเงินอุดหนุน 319,000.00 495,000.00 532,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,440,101.65 32,252,300.00 33,214,300.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลท่าราบ

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลท่าราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,202,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 716,060

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,914,973

แผนงานสาธารณสุข 423,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 501,320

แผนงานเคหะและชุมชน 1,131,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 110,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,822,040

แผนงานการเกษตร 29,000

แผนงานการพาณิชย 1,750,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,434,027

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,214,300



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,434,027 9,434,027
    งบกลาง 9,434,027 9,434,027

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,022,420 599,580 2,539,000 355,320 8,516,320
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,969,700 599,580 2,539,000 355,320 6,463,600

งบดําเนินงาน 2,947,000 56,000 530,000 0 3,533,000
    คาตอบแทน 224,000 49,000 60,000 0 333,000

    คาใช้สอย 1,478,000 7,000 230,000 0 1,715,000

    คาวัสดุ 785,000 0 210,000 0 995,000

    คาสาธารณูปโภค 460,000 0 30,000 0 490,000

งบลงทุน 80,900 0 37,000 0 117,900
    คาครุภัณฑ 80,900 0 37,000 0 117,900

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 564,060 0 564,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 564,060 0 564,060

งบดําเนินงาน 122,000 30,000 152,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 47,000 20,000 67,000

    คาวัสดุ 55,000 10,000 65,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,273,260 479,400 0 1,752,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,273,260 479,400 0 1,752,660

งบดําเนินงาน 266,800 499,113 20,000 785,913
    คาตอบแทน 25,800 0 0 25,800

    คาใช้สอย 150,000 248,750 20,000 418,750

    คาวัสดุ 90,000 220,363 0 310,363

    คาสาธารณูปโภค 1,000 30,000 0 31,000

งบลงทุน 19,400 0 0 19,400
    คาครุภัณฑ 19,400 0 0 19,400

งบเงินอุดหนุน 0 357,000 0 357,000
    เงินอุดหนุน 0 357,000 0 357,000

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 10,500 273,000 283,500
    คาใช้สอย 10,500 109,000 119,500

    คาตอบแทน 0 164,000 164,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 460,320 0 460,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 460,320 0 460,320

งบดําเนินงาน 31,000 10,000 41,000
    คาตอบแทน 1,000 0 1,000

    คาใช้สอย 30,000 10,000 40,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 506,160 0 506,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 506,160 0 506,160

งบดําเนินงาน 525,000 100,000 625,000
    คาตอบแทน 15,000 0 15,000

    คาใช้สอย 505,000 100,000 605,000

    คาวัสดุ 5,000 0 5,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    คาใช้สอย 180,000 180,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 65,000 45,000 110,000
    คาใช้สอย 45,000 45,000 90,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,021,040 0 2,021,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,021,040 0 2,021,040

งบดําเนินงาน 636,000 240,000 876,000
    คาตอบแทน 96,000 0 96,000

    คาใช้สอย 370,000 20,000 390,000

    คาวัสดุ 170,000 220,000 390,000

งบลงทุน 50,000 875,000 925,000
    คาครุภัณฑ 50,000 50,000 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 825,000 825,000

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 29,000 29,000
    คาใช้สอย 29,000 29,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,750,000 1,750,000
    คาใช้สอย 250,000 250,000

    คาวัสดุ 500,000 500,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,154,977.25 1,215.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 75,980.25 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 262,268.82 1,700,000.00 -23.53 % 1,300,000.00
     ภาษีป้าย 157,224.90 241,746.85 180,000.00 66.67 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,388,182.40 505,230.67 1,880,000.00 1,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,571.40 756.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 253,800.00 267,880.00 250,000.00 8.00 % 270,000.00
     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมการแพทย 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,387.50 6,598.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอมแหงชาติ

0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผล
กระทบสิ่งแวดลอม

0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่ง
แวดลอม

0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 270.00 260.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 4,440.00 53,714.00 5,000.00 1,000.00 % 55,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,600.00 11,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 5,805.00 1,100.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

29,100.00 26,100.00 25,000.00 20.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,500.00 8,390.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,720.00 1,640.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 317,193.90 378,239.10 360,600.00 410,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 466,287.17 546,804.61 400,000.00 75.00 % 700,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 466,287.17 546,804.61 402,000.00 702,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,409,572.00 1,431,160.00 1,500,000.00 6.67 % 1,600,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,409,572.00 1,431,160.00 1,501,000.00 1,601,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 1.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.00 2,326.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1.00 15,526.00 7,200.00
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หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 473,912.51 541,774.78 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,758,584.41 7,209,946.15 7,800,000.00 -2.56 % 7,600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,070,919.06 2,062,648.77 2,100,000.00 4.76 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 71,956.11 99,161.47 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,513,021.28 3,060,796.00 3,500,000.00 -2.86 % 3,400,000.00
     ภาษีการพนัน 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     อากรประมง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาภาคหลวงแร 46,400.70 47,827.20 50,000.00 -20.00 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 30,962.05 27,177.34 35,000.00 -14.29 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,493,529.00 2,057,522.00 3,000,000.00 -26.67 % 2,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,461,285.12 15,106,853.71 17,093,000.00 16,077,000.00
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,083,037.00 12,048,403.00 10,998,674.00 16.51 % 12,815,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,083,037.00 12,048,403.00 10,998,674.00 12,815,000.00
รวมทุกหมวด 32,125,557.59 30,016,692.09 32,252,300.00 33,214,300.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,214,300   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,600,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,300,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียน หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
-พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 300,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 410,600 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 270,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 500 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 500 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17  

คาธรรมเนียมการแพทย จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แหงชาติ

จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผู้มีสิทธิทํารายงานผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียน หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 55,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียน หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียน หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 702,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 700,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,601,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,600,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 7,200 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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รายได้จากทุนอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,077,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,600,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,400,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

ภาษีการพนัน จํานวน 2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

อากรประมง จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถืถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,200,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

วันที่พิมพ : 6/8/2564  16:06:32 หน้า : 14/15



คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,815,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,815,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 138,431 141,020 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,162 6,106 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,262,100 5,417,800 6,050,000 -0.81 % 6,001,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,748,800 2,275,200 2,600,000 -7.51 % 2,404,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 19,000 18,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 0 1,983 636,019 -30.5 % 442,041

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 407,986

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

207,330 218,623 425,053 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ

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

เงินชวยพิเศษ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,381,823 8,078,732 9,949,072 9,434,027
รวมงบกลาง 7,381,823 8,078,732 9,949,072 9,434,027
รวมงบกลาง 7,381,823 8,078,732 9,949,072 9,434,027

รวมแผนงานงบกลาง 7,381,823 8,078,732 9,949,072 9,434,027
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

72,231 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,281,600 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,952,151 1,966,320 2,052,720 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,392,830 2,456,520 2,447,740 -14.46 % 2,093,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 132,000 132,000 132,000 0 % 132,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,189,200 1,443,669 1,598,400 -59.46 % 648,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 91,800 129,967 144,000 -50 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,805,830 4,162,156 4,346,140 2,969,700
รวมงบบุคลากร 5,757,981 6,128,476 6,398,860 5,022,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

38,600 0 110,000 -9.09 % 100,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,600 9,360 20,000 -75 % 5,000

คาเชาบ้าน 150,000 137,000 150,000 -44 % 84,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 220,400 166,110 315,000 224,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 794,216.4 667,610 750,000 -21.6 % 588,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,183 23,204 190,000 -52.63 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

76,184 74,776 150,000 -100 % 0

2) คาใช้จายในการเลือกตั้งของ อบต.ทา
ราบ (สํานักงานปลัด)

0 0 450,000 -100 % 0

3)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
และพนักงานและลูกจ้าง (สํานักงานปลัด)

172,140 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นของ 
อบต.ทาราบ

0 0 0 100 % 450,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 195,994.36 150,965.12 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,246,717.76 916,555.12 1,740,000 1,478,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,076 80,506 150,000 -20 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,365 1,590 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,015 17,142 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 1,625 3,000 233.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 68,900 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 177,256.74 148,920.61 300,000 0 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 7,660 15,000 566.67 % 100,000

วัสดุการเกษตร 6,610 9,886 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,152 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,500 92,550 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุดนตรี 0 0 1,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 382,974.74 428,779.61 664,000 785,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 388,168.35 392,446.43 396,000 1.01 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,471.7 1,534.38 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,539.6 37,539.6 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 428,179.65 431,520.41 456,000 460,000
รวมงบดําเนินงาน 2,278,272.15 1,942,965.14 3,175,000 2,947,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว 
ขนาดไมน้อยกวา 150x70x70 เซนติเมตร

7,000 0 0 0 % 0

2)จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 5 ตัว 15,000 0 0 0 % 0

3)เครื่องทําลายเอกสาร 0 19,500 0 0 % 0

3)จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 15 
ตัว

30,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง

84,000 0 0 0 % 0

6)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด 
จํานวน 4 ตู้ 

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 0 0 0 100 % 11,000

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1)เครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 21,900 0 0 % 0

2)เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที)

7,900 0 0 0 % 0
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2)เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง

44,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 8,900

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

2,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 212,700 45,700 88,400 80,900
รวมงบลงทุน 212,700 45,700 88,400 80,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลาง สําหรับศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

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

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "ทองเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง" 10,021.76 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 30,021.76 20,000 35,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,021.76 20,000 35,000 35,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,278,974.91 8,137,141.14 9,722,260 8,085,320
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 330,900

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 268,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 599,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 599,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 49,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 2,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 7,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 56,000
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 655,580
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 944,280 1,211,423 1,335,960 8.54 % 1,450,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 37,627 38,340 1.72 % 39,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 238,560 252,120 7.89 % 272,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 437,760 555,720 677,400 3.34 % 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,980 27,420 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,671,360 2,112,750 2,381,820 2,539,000
รวมงบบุคลากร 1,671,360 2,112,750 2,381,820 2,539,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 17,300 8,674 70,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,700 54,000 400,000 -75 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

14,612 52,136 50,000 -100 % 0

2)โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)

0 395,476.82 200,000 -100 % 0

3) โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
กําหนดการชําระภาษี

4,800 4,800 20,000 -100 % 0

4)โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่

0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 50,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,800 16,190 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 107,912 522,602.82 725,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 61,800 74,086 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,413.38 6,302.59 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,800 30,150 70,000 14.29 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 102,013.38 110,538.59 200,000 210,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 669 40,751 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 669 40,751 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 227,894.38 682,566.41 1,025,000 530,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 28,600 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 2 ตัว 0 4,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 
120x60x70 เซ็นติเมตร พร้อมกระจก
จํานวน 2 ตัว

0 10,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1)รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน

0 44,800 44,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

0 21,900 0 0 % 0

2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง 

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 15,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 85,000 80,900 37,000
รวมงบลงทุน 22,000 85,000 80,900 37,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,921,254.38 2,880,316.41 3,487,720 3,106,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,200,229.29 11,017,457.55 13,209,980 12,202,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 297,900

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 230,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 564,060
รวมงบบุคลากร 0 0 0 564,060
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการฝึกอบรมและป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในหนวยงาน

27,100 0 0 0 % 0

1)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดําเนิน
การฝึกซ้อมแก
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 20,000 -100 % 0

2)โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 40,000 -100 % 0

3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 15,000 -100 % 0

4)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

0 0 0 100 % 10,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 2,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดําเนินการ
ฝึกซ้อมแกประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 27,100 0 95,000 47,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 18,635.05 16,667.85 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 5,150 35,550 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 23,785.05 52,217.85 75,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 50,885.05 52,217.85 170,000 122,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,885.05 52,217.85 170,000 686,060
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัตเหตุขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานจราจร 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,885.05 52,217.85 170,000 716,060

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 553,620 587,220 624,060 8.34 % 676,080
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 238,560 250,140 10.24 % 275,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 123,000 228,000 10.32 % 251,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 16,710 31,420 -11.2 % 27,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 942,960 1,007,490 1,175,620 1,273,260
รวมงบบุคลากร 942,960 1,007,490 1,175,620 1,273,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,800

รวมค่าตอบแทน 2,400 4,800 40,800 25,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 103,000 186,900 110,000 -9.09 % 100,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

17,980 42,480 60,000 -91.67 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 19,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 120,980 248,580 200,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,330 17,927 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 15,845 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,800 36,000 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 38,130 69,772 80,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 12,568.21 12,154.27 16,000 -100 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 224 208 500 100 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 3,669.06 9,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,792.21 16,031.33 25,500 1,000
รวมงบดําเนินงาน 174,302.21 339,183.33 346,300 266,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ จํานวน 1 ตัว 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

22,000 0 0 0 % 0

2)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

17,000 0 0 0 % 0

3)จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 
สําหรับสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง

7,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,500 0 0 19,400
รวมงบลงทุน 46,500 0 0 19,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,163,762.21 1,346,673.33 1,521,920 1,559,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 251,760 265,920 282,030 12.54 % 317,400
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เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 371,760 385,920 402,030 479,400
รวมงบบุคลากร 371,760 385,920 402,030 479,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 11,000 11,000 -77.27 % 2,500

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ

0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 7,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
1)คาจัดการเรียนการสอน

68,000 68,000 68,000 -25 % 51,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
2)คาหนังสือเรียน

8,000 5,800 8,000 -25 % 6,000
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
3)คาอุปกรณ์การเรียน

8,000 5,800 8,000 -25 % 6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
4)คาเครื่องแบบนักเรียน

12,000 8,700 12,000 -25 % 9,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
5)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17,200 12,470 17,200 -25 % 12,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
6)คาอาหารกลางวัน

196,000 196,000 196,000 -21.25 % 154,350

รวมค่าใช้สอย 309,200 307,770 330,200 248,750
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 220,363

คาอาหารเสริม (นม) 201,510.88 161,289.16 229,944 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 201,510.88 161,289.16 229,944 220,363
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 18,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 30,000
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รวมงบดําเนินงาน 510,710.88 469,059.16 560,144 499,113
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้าน
กล้วย (เฟอราษฎร์บํารุง)

277,840 299,000 320,000 11.56 % 357,000

รวมเงินอุดหนุน 277,840 299,000 320,000 357,000
รวมงบเงินอุดหนุน 277,840 299,000 320,000 357,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,160,310.88 1,153,979.16 1,282,174 1,335,513
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู 0 0 5,000 -100 % 0

2)โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง 0 0 5,000 -100 % 0

3)โครงการเสริมทักษะภาษาสูอาเซียน 0 0 9,000 -100 % 0

4)โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ 0 0 10,000 -100 % 0

5)โครงการเสริมทักษะภาษาสูอาเซียน 5,010 0 0 0 % 0

6)โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ 500 0 0 0 % 0
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โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเสริมทักษะภาษาสูอาเซียน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 5,510 0 29,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 5,510 0 29,000 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 5,510 0 29,000 20,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,329,583.09 2,500,652.49 2,833,094 2,914,973
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 20,000 -100 % 0

2)โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา รวมกับ รพสต.ทาราบ

500 0 500 -100 % 0

โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา รวมกับ รพสต.ทาราบ

0 0 0 100 % 500

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 500 0 20,500 10,500
รวมงบดําเนินงาน 500 0 20,500 10,500

รวมงานโรงพยาบาล 500 0 20,500 10,500
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 13.89 % 164,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 164,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 9,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 9,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวมกับ รพสต.ทาราบ

30,450 0 20,000 -100 % 0

02)โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนตําบลทาราบ
รวมกับ รพสต.ทาราบ

15,265.2 46,040 20,000 -100 % 0

03)โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตําบลทา
ราบ
รวมกับ รพสต.ทาราบ

24,225 0 25,000 -100 % 0

04)โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 0 0 5,000 -100 % 0

05)โครงการให้ความรู้รณรงค์การป้องกัน
โรคเอดส์กับผู้นําชุมชนและประชาชนตําบล
ทาราบ

0 0 10,000 -100 % 0

06)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข 0 0 5,000 -100 % 0

07)โครงการอนามัยในชองปากผู้สูงอายุ 10,500 0 10,000 -100 % 0

08)โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

8,500 5,500 10,000 -100 % 0

09)โครงการอนามัยในชองปาก 0 0 5,000 -100 % 0
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10)โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 45,000 -100 % 0

12)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข 500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ตําบลทาราบ รวมกับ รพสต.ทาราบ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตําบลทา
ราบ รวมกับ รพสต.ทาราบ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม
กับ รพสต.ทาราบ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 45,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

15,000 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้บ้านเพาะรักไมเพาะยุง 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนามัยในชองปาก 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 104,440.2 51,540 164,000 109,000
รวมงบดําเนินงาน 104,440.2 51,540 308,000 273,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1)อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตาม
แนวโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 140,000 -100 % 0

อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (หมูที่ 
1-7 หมูบ้านละ 20,000 บาท  ดําเนิน
กิจกรรมโครงการหมูบ้านละ 3 โครงการ)

0 0 0 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 140,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 104,440.2 51,540 448,000 413,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข 104,940.2 51,540 468,500 423,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 209,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 251,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 460,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 460,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000
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คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 31,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 491,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้
สูงอายุ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง ตําบลทาราบ อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000 10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000 501,320
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 483,405 419,400 700,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 794,660 774,060 1,080,900 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 100,895 89,780 131,280 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,420,960 1,325,240 1,954,180 0
รวมงบบุคลากร 1,420,960 1,325,240 1,954,180 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

6,100 3,600 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 10,350 0 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,650 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 19,100 3,600 76,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,400 83,166 130,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

17,160 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,082.4 83,750 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,642.4 166,916 360,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,502 6,078 15,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,368.3 18,924.8 50,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,100 68,000 25,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 31,970.3 93,002.8 125,000 0
รวมงบดําเนินงาน 196,712.7 263,518.8 561,000 0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2564  15:30 หน้า : 34/55



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,617,672.7 1,588,758.8 2,525,180 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 112,779 76,770 200,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 14,170 32,565.8 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 126,949 109,335.8 220,000 0
รวมงบดําเนินงาน 126,949 109,335.8 220,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1)เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คาK) 0 0 10,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1)คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 20,000 0 0 % 0

1)โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ทาราบ หมูที่ 3 ตําบลทาราบ อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

0 0 76,000 -100 % 0

2)โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (หน้า อบต.)
หมูที่ 3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

406,000 0 0 0 % 0

2)โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา 
หมูที่ 2 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

0 0 84,000 -100 % 0

3) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

0 0 20,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

เพื่อจายคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จาย
ให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 406,000 20,000 200,000 0
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รวมงบลงทุน 406,000 20,000 200,000 0
รวมงานไฟฟ้าและประปา 532,949 129,335.8 420,000 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 446,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 506,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 506,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 348,882.75 355,729.5 500,000 0 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการจัดทําหมูบ้านปลอดขยะ 0 0 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2564  15:30 หน้า : 37/55



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

1)โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อลด
ปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม

18,030 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําหมูบ้านปลอดขยะ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 366,912.75 355,729.5 515,000 505,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 366,912.75 355,729.5 545,000 525,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 366,912.75 355,729.5 545,000 1,031,160
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีสุข 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตาง ๆ

500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 500 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 500 0 100,000 100,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 500 0 100,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,518,034.45 2,073,824.1 3,590,180 1,131,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01)คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการรัฐบาล อําเภอ 
จังหวัด  กรมสงเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย 
กิจกรรมในตําบล กิจกรรมของสวนราชการ
อื่นๆ

0 0 10,000 -100 % 0

02)คาใช้จายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 10,000 -100 % 0

03)โครงการสงเสริมสตรีมีสวนรวมทางการ
เมือง และประชาธิปไตย

0 0 5,000 -100 % 0

04)โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 64,500 56,500 0 0 % 0

04)โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการตําบลทา
ราบ

0 0 10,000 -100 % 0

05)โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 0 10,000 -100 % 0

06)โครงการพาลูกจูงหลายเข้าวัด 2,210 0 0 0 % 0

06)โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนด้าน
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

0 0 5,000 -100 % 0
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07)โครงการสงเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเรียน
รู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
ทาราบ 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

0 0 5,000 -100 % 0

08)โครงการสงเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
ผู้สูงอายุตําบลทาราบ

0 0 10,000 -100 % 0

08)โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

5,420 0 0 0 % 0

09)โครงการซอมแซมบ้านผู้สูงอายุและคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

0 0 5,000 -100 % 0

10)โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน

0 0 5,000 -100 % 0

10)โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 15,000 0 0 % 0

11)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 20,000 -100 % 0

12)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ดูแล
คนพิการ

0 0 5,000 -100 % 0

12)โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลทาราบ ตามรอยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

8,500 0 0 0 % 0

13)โครงการเยี่ยมบ้านใสใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสตําบลทาราบ

0 0 5,000 -100 % 0
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14)โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 8,500 0 0 0 % 0

14)โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุม
สตรีแมบ้านตําบลทาราบ
หลักสูตร แปรรูปอาหาร

0 0 10,000 -100 % 0

15)โครงการสงเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
ผู้สูงอายุตําบลทาราบ

8,500 0 0 0 % 0

15)โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุม
สตรีแมบ้านตําบลทาราบ
หลักสูตร ขนมไทยโบราณ

0 0 10,000 -100 % 0

16)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 11,000 0 0 % 0

16)โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ
กลุมสตรีแมบ้านตําบลทาราบ หลักสูตร 
พิมเสนน้ํา

0 0 15,000 -100 % 0

17)โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านเพื่อสง
เสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผน
ชุมชน

0 0 5,000 -100 % 0

17)โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน

8,500 0 0 0 % 0

18)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

13,000 0 0 0 % 0
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18)โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

19)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

8,500 0 0 0 % 0

19)โครงการรณรงค์ให้เยาวชนและ
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

0 0 5,000 -100 % 0

21)โครงการสร้างแกนนําครอบครัวเข้มแข็ง
และรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

0 0 15,000 -100 % 0

22)โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

0 0 15,000 -100 % 0

23)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 0 0 10,000 -100 % 0

26)โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

500 0 0 0 % 0

28)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล

7,800 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการรัฐบาล อําเภอ  
จังหวัด กรมสงเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย 
กิจกรรมในตําบลกิจกรรมของสวนราชการ
อื่นๆ

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" 0 0 0 100 % 5,000

โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสง
เสริมอาชีพกลุมสตรีแมบ้าน

176,515 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมและสร้างวินัยการออม
สําหรับผู้สูงอายุตําบลทาราบ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูง
อายุตําบลทาราบ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการตําบลทา
ราบ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลทาราบ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสร้างแกนนําครอบครัวเข้มแข็งและ
รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุมสตรี
แมบ้านตําบลทาราบ 
หลักสูตร แปรรูปอาหาร

11,945 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 324,390 82,500 195,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 324,390 82,500 195,000 180,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 324,390 82,500 195,000 180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 324,390 82,500 195,000 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกับหนวยงานอื่น

0 0 10,000 -100 % 0

2)โครงการกีฬาหนูน้อยคนเกง 0 0 5,000 -100 % 0

3)โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 5,000 -100 % 0
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4)โครงการจัดการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ 
ตําบลทาราบ

500 0 10,000 -100 % 0

5)โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

10,500 8,500 0 0 % 0

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาในระดับตางๆ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการกีฬาหนูน้อยคนเกง 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนต้านยา
เสพติด

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ตําบล
ทาราบ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 11,000 8,500 30,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 11,000 8,500 40,000 65,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 11,000 8,500 40,000 65,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 5,000 -100 % 0

2)โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 0 0 5,000 -100 % 0

3)โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 8,500 8,500 0 0 % 0

3)โครงการสร้างคุณคา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

0 0 5,000 -100 % 0

4)โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 500 0 0 0 % 0

4)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

0 0 20,000 -100 % 0

5)โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 5,000 -100 % 0

6)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงของ
ตําบลทาราบ

0 0 10,000 -100 % 0

7)โครงการสืบสานประเพณีแขงขันเรือยาว 0 0 10,000 -100 % 0

7)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

9,900 0 0 0 % 0

8)โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 10,000 -100 % 0

8)โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 2,250 0 0 0 % 0

9)โครงการธรรมะกับประชาชน 0 0 5,000 -100 % 0
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9)โครงการสร้างคุณคา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

10,500 8,500 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ของตําบลทาราบ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสร้างคุณคาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 31,650 17,000 75,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 31,650 17,000 75,000 45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 31,650 17,000 75,000 45,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 42,650 25,500 115,000 110,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 756,780
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,062,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 136,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,021,040
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,021,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 96,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 636,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,707,040
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 220,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (สายเลียบคลองทอ) หมูที่ 5 
ตําบลทาราบ  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

0 0 0 100 % 815,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาใช้จายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 825,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 875,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,115,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,822,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 10,000 0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 5,000 -100 % 0

2)โครงการทาราบรักษ์แมน้ําแมกลอง 0 0 5,000 -100 % 0

3)โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีสุข 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตางๆ

0 0 2,000 -100 % 0

3)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสตางๆ

500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสตางๆ

0 0 1,000 -100 % 0

5)โครงการรณรงค์ทําความสะอาดและเก็บ
ขยะริมถนนและที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียติในโอกาสตาง ๆ

0 0 1,000 -100 % 0

6)โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในครัว
เรือน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีสุข เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตางๆ

0 0 0 100 % 2,000

โครงการทาราบรักษ์แมน้ําแมกลอง 0 0 0 100 % 5,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสตางๆ

0 0 0 100 % 1,000

โครงการรณรงค์ทําความสะอาดและเก็บ
ขยะริมถนนและที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตางๆ

0 0 0 100 % 1,000

โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในครัว
เรือน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 500 0 19,000 29,000
รวมงบดําเนินงาน 500 0 19,000 29,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 500 0 19,000 29,000
รวมแผนงานการเกษตร 500 0 29,000 29,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 92,860 178,490 200,000 25 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 92,860 178,490 200,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 343,470 410,880 500,000 0 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 343,470 410,880 500,000 500,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 975,660.18 968,307.66 987,474 1.27 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 975,660.18 968,307.66 987,474 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 1,411,990.18 1,557,677.66 1,687,474 1,750,000

รวมงานกิจการประปา 1,411,990.18 1,557,677.66 1,687,474 1,750,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,411,990.18 1,557,677.66 1,687,474 1,750,000

รวมทุกแผนงาน 24,365,025.26 25,440,101.65 32,252,300 33,214,300
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ

อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,214,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,434,027 บาท
งบกลาง รวม 9,434,027 บาท

งบกลาง รวม 9,434,027 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ 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 การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
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. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ของพนักงานจ้าง ที่ อบต.จะต้องจายในอัตราร้อยละ
0.2 โดยคํานวณได้ดังนี้ คาจ้างตามงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,001,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 771 ราย
โดยผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท
ผู้สูงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท
ผู้สูงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท
ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินเพื่อ
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการ
จํานวน 226 ราย
คนพิการอายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 10 คน 
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการคนละ 1,000 บาท
คนพิการอายุมากกวา 18 ปี จํานวน 216 คน
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 800 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุ
และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ที่แพทยได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน 
หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  จํานวน 3 ราย
รายละ 500 บาท รวม 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสํารองจาย จํานวน 442,041 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
4)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5)พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการ
และการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่
10)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
11)กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จาย
ไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 407,986 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2500
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  
3)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กําหนดให้ตั้งจายในอัตราร้อยละ2 ของงบประมาณรายได้
ตามงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปีงบประมาณนั้น 
ยกเว้น เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทาราบ 
ประมาณการรายรับ ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
รวมเป็นเงิน 20,399,300 บาท 
คํานวณยอดเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น เป็นเงิน 407,986 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,085,320 บาท

งบบุคลากร รวม 5,022,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้นายก อบต. และรองนายก 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
ให้นายก อบต. และรองนายก อบต.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ให้นายก อบต. 
และรองนายก อบต. 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้เลขานุการนายก อบต.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ทาราบ 
ตําแหนง ประธานสภาฯรองประธานฯ สมาชิกสภาฯ และ
เลขานุการสภาฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,969,700 บาท
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เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,093,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก ปลัด อบต.,
รองปลัด อบต.,หัวหน้าสํานักปลัด, นักทรัพยากรบุคคล,
เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
 บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน 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
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เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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 มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:22 หน้า : 12/228



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
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
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของ 
1.นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 
2.นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.)
3. นักบริหารงานทั่วไป (หน.สํานักปลัด) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
(พ.ศ. 2564-2566) 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 6 อัตรา ได้แก ยาม, คนงาน(4อัตรา),พนักงานขับรถยนต
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 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.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 6 อัตรา ได้แก ยาม, คนงาน(4 อัตรา),พนักงานขับรถยนต
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 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 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:22 หน้า : 15/228



งบดําเนินงาน รวม 2,947,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1)เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง (สํานักงานปลัด)
สําหรับจายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้ง ของ อบต.ทาราบ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
2)เงินตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก (สํานักงานปลัด)
สําหรับจายเป็นเงินตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกของพนักงานและลูกจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
3)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม เชน คณะกรรมการพัฒนา อบต.
คณะกรรมการที่สภาแตงตั้ง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก พนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371
ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยน
ประเภทสถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,478,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 588,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ 
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือ
ผู้ให้ความชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทาง
ราชการ  คาใช้จายในการจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุง
โดเมน  website คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตร
โดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  
ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
ความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็น
การร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงินคาใช้จายในการใช้สถานที่อื่น
ชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายใน
การประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน
และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการ
โดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัด
สิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณี
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ไมมีผู้พักอาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ
และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก
ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น
เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว
คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ 
และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา
 คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาท
โดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  
ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  
สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้าง
ผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ,
 คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง
ผู้เชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  
คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  
คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
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ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

1.คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
2.คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย 
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงิน
พุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการ
ทางไกลผานดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
คาเชาห้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  
การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้อง
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กับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
    4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
    4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
    4.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
    4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
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    4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
6.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้จาย
ในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นของ อบต.ทาราบ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งของ อบต.ทาราบ 
(กรณีครบวาระ ยุบสภาหรือแทนตําแหนงที่วาง) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 07818.2/ว4149
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็น
คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  3 หน้าที่ 159
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต. พนักงาน และลูกจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานและลูกจ้าง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาใช้จายในการจัดสถานที่ 
คาจ้างเหมาพาหนะ และคาใช้จายอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการ
ตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4)นํามาจากแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 99 (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
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(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 785,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ  
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้กระดาษ หมึก 
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ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง
ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรืรี่
โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ
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ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง  แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ– รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร 
เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน 
กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยางฉีดน้ํา อางล้างจาน 
ถังน้ํา ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม 
ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง 
มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น
 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียมเลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนตบล็อก
กระเบื้อง สังกะสีตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว 
แผนดินเหนียมสังเคราะห    
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็
นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามันเบรก
นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต 
เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจก
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มองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ 
แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบง
การพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง 
เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข้) ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผ้าพันแผล 
ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ
สายยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย 
ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
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การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไป
ใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เคียว 
สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ
คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอน
เบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย 
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว
พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
หน้ากากป้องกันแกสพิษฯลฯ  
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
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หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้นี้    
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2 รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3 รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ 
กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม 
กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพรผลการดําเนินงานฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้   
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
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การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแตงกายแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด
หมวด ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงาน
กวาดถนน/ล้างทอ ใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล/ศูนยสาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  วุฒิบัตร อปพร. 
บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย 
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น
 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น
 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา
ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแส
หัววาลวเปิด – ปิดแส ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ทาราบ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนยอินเตอรเน็ตตําบลทาราบ โรงสูบน้ํา (คลองโพธิ์) ฯลฯ 
ตามที่ อบต.ทาราบกําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เชน คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย
ขององคการบริหารสวนตําบลทาราบ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  
คาบริการไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย
หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  
เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบและคาใช้บริการ
อินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คาโทรภาพ (โทรสาร) 
คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน 
คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 8
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้
โดยมีคุณลักษณะจัดซื้อ
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 10
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
28 หน้าตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 5
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินรายได้)     

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สําหรับศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานสถานที่กลาง สําหรับศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(ตามหนังสือเทศบาลตําบลหลักเมือง ที่ รบ 53601/ว558
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับ  2   หน้าที่   99
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "ทองเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง" จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการ "ทองเที่ยวราชบุรี 
ขอดีเมืองโองปี 2565" อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(ตามหนังสืออําเภอเมืองราชบุรี ดวนที่สุด ที่ รบ 0118/ว849
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 3  หน้า  99
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 655,580 บาท
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งบบุคลากร รวม 599,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 599,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 330,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1อัตรา
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน 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 มาตรฐาน
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ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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 มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน)
จํานวน  1  ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 7,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,000 บาท

พื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,106,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,539,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,539,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,450,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  5 อัตรา โดยจายให้
กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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 มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 39,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ได้แก เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
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 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
(พ.ศ. 2564-2566) 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 272,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา
ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
 และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง
(ฉบับที่ 4)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3)ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2564-2566 )
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 
22เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา ได้แกคนงานทั่วไป พนักงานจดมาตรน้ํา
ประปา จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 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.อบต.
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 3 อัตรา ได้แกคนงานทั่วไป พนักงานจดมาตรน้ํา
ประปา จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 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 กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549  
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาจ้าง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร 
เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ 
คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
 หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุ
สุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้
เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี 
และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือ
เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช้
สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล
คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดย
การอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็น
การจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด
 และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, 
คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  
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หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง รวมทั้ง
การเดินทางไปฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี 
การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร (E-Laas)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
 รวมทั้งการเดินทางไปฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การจัดทํา
แผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-Laas) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ  หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก 
ให้เบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ  
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม
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สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ 
แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท
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เเพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย 
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น
 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร 
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย
 คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมน้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
 ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564 ลําดับที่  3 หน้าที่ 6
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
 ถังหมึกพิมพ (Ink TanK Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา
1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
-สามามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 5 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)   
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน 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 มาตรฐาน
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ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566)  (ตั้งจายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 686,060 บาท
งบบุคลากร รวม 564,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 564,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
1  อัตรา โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง
เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน 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  
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เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,160 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา 
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  1  ตําแหนง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 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.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1  อัตรา  
ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 1 ตําแหนง
พนักงานจ้างทั่วไป 1  อัตรา  
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหนง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 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 กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ได้แก
1.อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่
ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จาก
ผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น  
2.อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหง
พื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
4)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 47,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ลําดับที่  1  หน้าที่ 5
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดําเนินการฝึกซ้อมแกประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  1  หน้าที่  66 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1.คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจาย
ในรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
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22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามันเบรก
นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด 
หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า 
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้างรถยนต 
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กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:23 หน้า : 100/228



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ 
แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแตงกายแบงการพิจารณาออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด
หมวด ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงาน
กวาดถนน/ล้างทอ ใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล/ศูนยสาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  วุฒิบัตร อปพร. 
บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแตงกายแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ 
วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา 
สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชนสายฉีด ถัง 
ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม
ดังนี้  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานจราจร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5  หน้าที่  67 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการรณรงคลดอุบัตเหตุขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 8 หน้าที่  67 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุจราจรในการดําเนินการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถิ่น  รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจรแบงการพิจารณาออกเป็น
 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไป
ใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต)
ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจาจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ 
กระบองไฟ ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม
ดังนี้  ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรรถ
หรือยานพาหนะ ฯลฯ
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,559,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,273,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,273,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 676,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
2 อัตรา โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน  1  ตําแหนง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
สวนท้องถิ่น 
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:23 หน้า : 108/228



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.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
คาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้  
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1ตําแหนง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
 และหนังสือ  ดังนี้
1)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรา
กําลังพนักงานจ้าง (พ.ศ. 2564-2566) 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้างลูกจ้างประจํา
ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง
(ฉบับที่ 4)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2564-2566 )
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1  อัตรา  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง คนงาน  จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 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.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 1  อัตรา  
ตําแหนง  คนงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 266,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:23 หน้า : 113/228



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิ
เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา (ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ 
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือ
ผู้ให้ความชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทาง
ราชการ  คาใช้จายในการจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุง
โดเมน  website คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตร
โดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  
ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
ความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็น
การร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงินคาใช้จายในการใช้สถานที่อื่น
ชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายใน
การประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน
และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการ
โดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัด
สิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณี
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ไมมีผู้พักอาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ
และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก
ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น
เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว
คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ 
และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา
 คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาท
โดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  
ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  
สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้าง
ผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ,
 คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง
ผู้เชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  
คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  
คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
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และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษาฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ  หมายเหตุ 
1.คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2.ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3)คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
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22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ  
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม
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สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร 
เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน 
กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยางฉีดน้ํา อางล้างจาน 
ถังน้ํา ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม 
ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง 
มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย 
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น
 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  
คาบริการไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย
หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 19,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานไม้ จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตทํางานไม้ จํานวน 1 ตัว
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 5,500 บาท

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 ตู้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2564  ลําดับที่  3 หน้าที่ 7 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
28 หน้าตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,335,513 บาท
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งบบุคลากร รวม 479,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 479,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 317,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1 อัตรา
โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนง  ครู คศ.1  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน 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 มาตรฐาน
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ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,
 ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะและสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง 
ตําแหนง ผู้ดูแลเด็กเล็ก  1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 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.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 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 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที2่) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
 เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:24 หน้า : 133/228



งบดําเนินงาน รวม 499,113 บาท
ค่าใช้สอย รวม 248,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษาฯ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
1)คาจัดการเรียนการสอน

จํานวน 51,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดการการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สําหรับเด็กปฐมวัย
 จํานวน 30 คนฯละ 1,700บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
3)มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 13  หน้าที่ 71
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
2)คาหนังสือเรียน

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นหนังสือ สําหรับเด็กปฐมวัย 
จํานวน 30 คนฯละ 200บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
3)มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 14  หน้าที่ 72
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
3)คาอุปกรณการเรียน

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย 
จํานวน 30 คนฯละ 200 บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
3)มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 15  หน้าที่ 72
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
4)คาเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
 จํานวน 30 คนฯละ 300บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
3)มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 16  หน้าที่ 72
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
5)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 12,900 บาท

เพื่อเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
 จํานวน 30 คนฯละ 430บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 17  หน้าที่ 72
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
6)คาอาหารกลางวัน

จํานวน 154,350 บาท

เพื่อเป็นคาจัดจ้างอาหารกลางวัน สําหรับในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทาราบ จํานวน 245 วัน 30 คนฯละ 21 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
3)มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 1  หน้าที่ 69
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 220,363 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 220,363 บาท

1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
(เฟ้อราษฎรบํารุง)
 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย 
(เฟ้อราษฎรบํารุง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน จํานวน 88 คนๆ
ละ7.37 บาท จํานวนเงิน 162,877 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 4 หน้าที่  69
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทาราบ
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาราบ 
จํานวน 260 วัน จํานวน 30 คนๆละ 7.37 บาท
จํานวนเงิน 57,486 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 3 หน้าที่  69
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:24 หน้า : 139/228



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  
เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบและคาใช้บริการ
อินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คาโทรภาพ (โทรสาร) 
คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน 
คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน รวม 357,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 357,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟ้อราษฎรบํารุง) จํานวน 357,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
(เฟ้อราษฎรบํารุง) สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-6 
ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟ้อราษฎรบํารุง) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
จํานวน 200 วัน จํานวน 85 คนๆละ 21 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
3)มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 2  หน้าที่ 69
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล ของรางวัล
คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  6  หน้าที่ 70
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการเยาวชนสร้างสรรคงานศิลปะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  7   หน้าที่  70
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการเสริมทักษะภาษาสูอาเซียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  8   หน้าที่   70   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  5   หน้าที่  69 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 10,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา รวมกับ รพ
สต.ทาราบ

จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 74 (สํานักปลัด)
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  19 หน้าที่  78 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 413,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 273,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 164,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือคาใช้จายในลักษณะ
เดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทน
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายให้
แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของอปท (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 23 หน้าที่ 80 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตําบลทาราบ รวมกับ รพ
สต.ทาราบ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 6   หน้าที่ 75 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตําบลทาราบ รวมกับ รพสต.ทาราบ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 18  หน้าที่ 78(สํานักปลัด) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมกับ รพสต.ทาราบ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 3   หน้าที่ 74 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 20   หน้าที่ 79(สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอื่นฯ
 ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 22  หน้าที่ 79 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการให้ความรู้บ้านเพาะรักไมเพาะยุง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 14   หน้าที่ 77(กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการอนามัยในชองปาก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 12 หน้าที่ 77(กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการอสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 16 หน้าที่ 78(กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนวโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข (หมูที่ 1-7 หมูบ้านละ 20,000 บาท  ดําเนินกิจกรรม
โครงการหมูบ้านละ 3 โครงการ)

จํานวน 140,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนวโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 7 หมูบ้าน 
หมูบ้านละ 20,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
4)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ปรับปรุง เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2561 
ลําดับที่ 21 หน้าที่ 79 (สํานักปลัด) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 491,320 บาท
งบบุคลากร รวม 460,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 460,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 209,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
1 อัตรา โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น 
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
สวนท้องถิ่น 
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
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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.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
คาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 1  อัตรา  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 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.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 31,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ที่ต้องปฏิบัติราชการ กรณีเรงดวนนอกเวลาราชการ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง 
ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 10
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,031,160 บาท

งบบุคลากร รวม 506,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 506,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 446,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ
จํานวน  1  ตําแหนง  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 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.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

พื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ จํานวน  1  ตําแหนง
พนักงานจ้างทั่วไป   
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  ตําแหนง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
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 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ต้อง
ปฏิบัติราชการ กรณีเรงดวนนอกเวลาราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือ
เลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุ
สุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  
ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใช
เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้
สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาบริการในการกําจัด
สิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหา
สารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษา
พยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจาย
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการ
อื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น 
คาเชาบ้าน) คาเชาที่ดินสําหรับเป็นสถานที่ทิ้งขยะ
และกําจัดขยะรวมทั้งกรณีต้องจายเงินประกันสัญญา
เชาที่ดิน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ
  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด
  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  
สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เชน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก
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 คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ,
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาตรวจ
วินิจฉัยโรค, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  
คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําหมูบ้านปลอดขยะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 93 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร 
เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน 
กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยางฉีดน้ํา อางล้างจาน 
ถังน้ํา ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม 
ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง 
มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 100,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ 
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือ
ผู้ให้ความชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทาง
ราชการ  คาใช้จายในการจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุง
โดเมน  website คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตร
โดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  
ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
ความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็น
การร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงินคาใช้จายในการใช้สถานที่อื่น
ชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายใน
การประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน
และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการ
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โดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัด
สิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณี
ไมมีผู้พักอาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ
และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก
ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น
เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว
คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ 
และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา
 คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาท
โดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  
ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  
สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้าง
ผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ,
 คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้าง
ผู้เชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  
คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  
คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา
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คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:24 หน้า : 168/228



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการรัฐบาล 
อําเภอ  จังหวัด กรมสงเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมในตําบล
กิจกรรมของสวนราชการอื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการของรัฐบาล กระทรวงฯ กรมสงเสริมฯ จังหวัด 
อําเภอ และสวนราชการอื่นๆ  เชนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  1  หน้าที่ 82 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาใช้จายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงฯ กรมสงเสริมฯ
จังหวัด อําเภอ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  19  หน้าที่ 86 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ ตามความเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  21 หน้าที่ 86 (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจิตอาสา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 ลําดับที่  2   หน้าที่ 12     
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการนันทนาการสร้างสรรคคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5 หน้าที่ 82 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5 หน้าที่ 102 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  6   หน้าที่ 83 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  14   หน้าที่  90 (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสงเสริมและสร้างวินัยการออมสําหรับผู้สูงอายุตําบลทาราบ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 12     
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสงเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตําบลทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  2  หน้าที่ 82     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  4 หน้าที่ 82 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการตําบลทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  6   หน้าที่  62
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 9  
(สํานักงานปลัด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  7   หน้าที่ 62  (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  22   หน้าที่   65
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    
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โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 ลําดับที่  2 หน้าที่ 9  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสร้างแกนนําครอบครัวเข้มแข็งและรณรงคยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 13 หน้าที่  84 (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  16  หน้าที่ 90  (กองการศึกษา)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการกีฬาหนูน้อยคนเกง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 18 หน้าที่ 91  (กองการศึกษา)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  17  หน้าที่ 91 (กองการศึกษา)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ตําบลทาราบ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  13  หน้าที่ 89  (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  15  หน้าที่ 90 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา
ดังนี้ หวงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส 
เชือกกระโดด ดาบสองมือ ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม
ดังนี้ ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ วอลเลยบอล
ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 87 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของตําบลทาราบ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 8 หน้าที่ 88  (กองการศึกษา)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 4 หน้าที่ 87 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการเยาวชนรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 10 หน้าที่ 89 (กองการศึกษา)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสร้างคุณคาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 87 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 5 หน้าที่ 88 (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 7 หน้าที่ 88 (กองการศึกษาฯ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,707,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,021,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,021,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 756,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
 2 อัตรา โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา จํานวน  1  ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
สวนท้องถิ่น 
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
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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.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
คาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566)  (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา 
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
 บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 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 กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที2่) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้  
1.ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
เเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
 และหนังสือ  ดังนี้
1)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรา
กําลังพนักงานจ้าง (พ.ศ. 2564-2566) 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)  (ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:24 หน้า : 187/228



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,062,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 3  อัตรา  
1.ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน  1  ตําแหนง  
2.ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 ตําแหนง
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 6  อัตรา  
1.คนงานทั่วไป จํานวน  2  ตําแหนง 
2.คนงานผลิตน้ําประปา จํานวน 4 ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 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.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)  (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:24 หน้า : 188/228



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 136,260 บาท

เพื่อจายครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3  อัตรา  
1.ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน  1  ตําแหนง  
2.ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 ตําแหนง
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
เพื่อจายเป็นครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป 6  อัตรา  
1.คนงานทั่วไป จํานวน  2  ตําแหนง 
2.คนงานผลิตน้ําประปา จํานวน 4 ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 636,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองชา) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก พนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4)หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371
ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของ
ผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในสถานศึกษา
ของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทาง
ไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณี
เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้
ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุ
ที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่
จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของ
บุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และ
เชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และ
ไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชา
อาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การเชา  คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล 
การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้าง
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็น
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การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน 
คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, 
คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, 
คาจ้างทนายความ, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:37:24 หน้า : 194/228



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ  หมายเหตุ 
1.คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2.ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
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22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ  
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้กระดาษ หมึก 
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ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร 
เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน 
กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยางฉีดน้ํา อางล้างจาน 
ถังน้ํา ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม 
ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง 
มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามันเบรก
นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต 
เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจก
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มองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ 
แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
2 รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3 รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ 
กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม 
กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพรผลการดําเนินงานฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้   
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
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การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย 
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น
 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป 
 หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํารวจแบงการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา
ดังนี้  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึง
สายโทรศัพท  ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้   
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานก่อสร้าง รวม 1,115,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทาง
ไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณี
เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้
ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุ
ที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่
จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของ
บุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และ
เชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และ
ไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชา
อาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การเชา  คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล 
การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้าง
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็น
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การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน 
คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, 
คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, 
คาจ้างทนายความ, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง
ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรืรี่
โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ
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ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง  แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ– รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น
 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียมเลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนตบล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว 
แผนดินเหนียมสังเคราะห    
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ– รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 875,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(รายจายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง
ซึ่งมิใชเป็นการซอมแซมตามปกติ) เชน ปรับปรุงอาคาร
 ปรับปรุงถนน ปรับปรุงไฟฟ้า ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
ลงลูกรังหรือหินคลุก ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 825,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลทติกคอนกรีต (สายเลียบ
คลองทอ) หมูที่ 5 ตําบลทาราบ  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 815,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลทติกคอนกรีต (สายเลียบคลองทอ)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
หรือรวมพื้นที่ลาดยางไมน้อยกวา 1,600.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ทาราบกําหนด) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 7
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาใช้จายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K)
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
กุมภาพันธ 2555
4) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 110 ลงวันที่ 5  มีนาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 29,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 29,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 29,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตางๆ

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  4 หน้าที่ 96 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการทาราบรักษแมน้ําแมกลอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  3 หน้าที่ 96 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสตางๆ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 8 หน้าที่ 97 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการรณรงคทําความสะอาดและเก็บขยะริมถนนและที่สาธารณะ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตางๆ

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  7 หน้าที่ 97 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทด
แทนในครัวเรือน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5 หน้าที่ 96 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  9 หน้าที่ 97 (สํานักงานปลัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ  หมายเหตุ 
1.คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2.ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
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22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

แผนงานการพาณิชย์
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งานกิจการประปา รวม 1,750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,750,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ  หมายเหตุ 
1.คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2.ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
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22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบง
การพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง 
เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข้) ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผ้าพันแผล 
ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ
สายยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย 
ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
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การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับโรงผลิตน้ําประปา 
ขององคการบริหารสวนตําบลทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสํารองจาย 442,041

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,404,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,001,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

407,986

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสํารองจาย 442,041

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,404,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,001,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

407,986

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 272,000 275,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,616,680 230,160 359,520 251,160 446,160

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,229,920 297,900 993,480 209,160

เงินประจําตําแหนง 174,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

63,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,000 36,000 39,900 60,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 132,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

11,000 10,000 1,000 15,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

120,000 20,000 10,000 164,000

คาเบี้ยประชุม 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 547,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,062,000 3,965,680

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

756,780 6,487,240

เงินประจําตําแหนง 42,000 258,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 87,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

136,260 380,160

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 168,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 47,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

40,000 354,000

คาเบี้ยประชุม 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

65,000 5,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 10,000 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 688,000 100,000 600,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

2,500

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

52,000 2,000 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 80,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 10,000 250,000 800,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 1,508,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

2,500

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

5,000 69,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

5,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

5,000 25,000

คาใช้จายในการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาในระดับตางๆ

คาใช้จายในการสงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการรัฐบาล 
อําเภอ  จังหวัด กรมสง
เสริมฯ กระทรวง
มหาดไทย กิจกรรมใน
ตําบลกิจกรรมของสวน
ราชการอื่นๆ

10,000

คาใช้จายเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นของ อบ
ต.ทาราบ

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

15,000 20,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

30,000

คาใช้จายในการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาในระดับตางๆ

20,000 20,000

คาใช้จายในการสงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการรัฐบาล 
อําเภอ  จังหวัด กรมสง
เสริมฯ กระทรวง
มหาดไทย กิจกรรมใน
ตําบลกิจกรรมของสวน
ราชการอื่นๆ

10,000

คาใช้จายเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นของ อบ
ต.ทาราบ

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมและสัมมนา

22,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา

80,000

โครงการกีฬาหนูน้อย
คนเกง

โครงการคลองสวยน้ําใส
คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตางๆ

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพ
ติด

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาผู้สูงอายุ ตําบลทา
ราบ

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันท้องถิ่นไทย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ของตําบลทาราบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมและสัมมนา

22,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา

80,000

โครงการกีฬาหนูน้อย
คนเกง

5,000 5,000

โครงการคลองสวยน้ําใส
คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตางๆ

2,000 2,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชุมชนต้านยาเสพ
ติด

10,000 10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาผู้สูงอายุ ตําบลทา
ราบ

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันท้องถิ่นไทย

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ของตําบลทาราบ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําหมูบ้าน
ปลอดขยะ

5,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความดี ด้วยหัวใจ"

5,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

โครงการตรวจคัดกรองผู้
ที่มีความผิดปกติทาง
สายตา รวมกับ รพ
สต.ทาราบ

500

โครงการทาราบรักษ์แม
น้ําแมกลอง

โครงการธรรมะกับผู้สูง
อายุ

โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการประกวดภาพ
สวยด้วยมือหนู

5,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําหมูบ้าน
ปลอดขยะ

5,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความดี ด้วยหัวใจ"

5,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

โครงการตรวจคัดกรองผู้
ที่มีความผิดปกติทาง
สายตา รวมกับ รพ
สต.ทาราบ

500

โครงการทาราบรักษ์แม
น้ําแมกลอง

5,000 5,000

โครงการธรรมะกับผู้สูง
อายุ

5,000 5,000

โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการประกวดภาพ
สวยด้วยมือหนู

5,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสตางๆ

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน
ตําบลทาราบ รวมกับ 
รพสต.ทาราบ

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และดําเนินการ
ฝึกซ้อมแกประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสตางๆ

1,000 1,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน
ตําบลทาราบ รวมกับ 
รพสต.ทาราบ

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และดําเนินการ
ฝึกซ้อมแกประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

5,000

โครงการมหกรรม
สุขภาพชุมชนตําบลทา
ราบ รวมกับ รพสต.ทา
ราบ

5,000

โครงการเยาวชนรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเยาวชนสร้าง
สรรค์งานศิลปะ

5,000

โครงการรณรงค์ทํา
ความสะอาดและเก็บ
ขยะริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตางๆ

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า รวมกับ 
รพสต.ทาราบ

15,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัต
เหตุขับขี่ปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

5,000

โครงการมหกรรม
สุขภาพชุมชนตําบลทา
ราบ รวมกับ รพสต.ทา
ราบ

5,000

โครงการเยาวชนรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000 5,000

โครงการเยาวชนสร้าง
สรรค์งานศิลปะ

5,000

โครงการรณรงค์ทํา
ความสะอาดและเก็บ
ขยะริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตางๆ

1,000 1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า รวมกับ 
รพสต.ทาราบ

15,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัต
เหตุขับขี่ปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย

10,000
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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 และ
พัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี

10,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริมและ
สร้างวินัยการออม
สําหรับผู้สูงอายุตําบลทา
ราบ

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการผู้สูงอายุ
ตําบลทาราบ

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน

5,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
คนพิการตําบลทาราบ

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม และ
พัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี

10,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

5,000 5,000

โครงการสงเสริมและ
สร้างวินัยการออม
สําหรับผู้สูงอายุตําบลทา
ราบ

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการผู้สูงอายุ
ตําบลทาราบ

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน

5,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
คนพิการตําบลทาราบ

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

5,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
สตรีตําบลทาราบ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
1)คาจัดการเรียนการส
อน

51,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
2)คาหนังสือเรียน

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
3)คาอุปกรณ์การเรียน

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
4)คาเครื่องแบบนักเรียน

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

5,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
สตรีตําบลทาราบ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
1)คาจัดการเรียนการส
อน

51,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
2)คาหนังสือเรียน

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
3)คาอุปกรณ์การเรียน

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
4)คาเครื่องแบบนักเรียน

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
5)คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

12,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
6)คาอาหารกลางวัน

154,350

โครงการสร้างแกนนํา
ครอบครัวเข้มแข็งและ
รณรงค์ยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

10,000

โครงการสร้างคุณคา
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
5)คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

12,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
6)คาอาหารกลางวัน

154,350

โครงการสร้างแกนนํา
ครอบครัวเข้มแข็งและ
รณรงค์ยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

10,000

โครงการสร้างคุณคา
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

10,000 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

โครงการเสริมทักษะ
ภาษาสูอาเซียน

5,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สูโลกกว้าง

5,000

โครงการให้ความรู้ด้าน
การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทด
แทนในครัวเรือน

โครงการให้ความรู้บ้าน
เพาะรักไมเพาะยุง

5,000

โครงการอนามัยในชอง
ปาก

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช  อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

10,000 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

5,000 5,000

โครงการเสริมทักษะ
ภาษาสูอาเซียน

5,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สูโลกกว้าง

5,000

โครงการให้ความรู้ด้าน
การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทด
แทนในครัวเรือน

5,000 5,000

โครงการให้ความรู้บ้าน
เพาะรักไมเพาะยุง

5,000

โครงการอนามัยในชอง
ปาก

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช  อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอสม.น้อย 
พัฒนาสาธารณสุข

5,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

9,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 240,363 5,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอสม.น้อย 
พัฒนาสาธารณสุข

5,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

9,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 270,363

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุสํานักงาน 220,000 30,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 35,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 12,000

คาไฟฟ้า 400,000 18,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 205,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

500,000 600,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 280,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 36,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000

คาไฟฟ้า 1,000,000 1,418,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28หน้า/นาที)

8,900 8,900

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
ทึบ

11,000

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

11,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 
จํานวน 1 ตัว

5,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28หน้า/นาที)

17,800

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
ทึบ

11,000

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

11,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 
จํานวน 1 ตัว

5,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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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

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาใช้จายเป็นเงินชดเชย
คางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คา K)

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (สายเลียบ
คลองทอ) หมูที่ 5 ตําบล
ทาราบ  อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ "ทองเที่ยว
ราชบุรี ของดีเมืองโอง"

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาใช้จายเป็นเงินชดเชย
คางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คา K)

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (สายเลียบ
คลองทอ) หมูที่ 5 ตําบล
ทาราบ  อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

815,000 815,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ "ทองเที่ยว
ราชบุรี ของดีเมืองโอง"

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

20,000

อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (หมูที่ 
1-7 หมูบ้านละ 20,000 
บาท  ดําเนินกิจกรรม
โครงการหมูบ้านละ 3 
โครงการ)

140,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนวัดบ้าน
กล้วย (เฟื้อราษฎร์
บํารุง)

357,000

รวม 9,434,027 12,202,220 716,060 2,914,973 423,500 501,320 1,131,160 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

20,000

อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (หมูที่ 
1-7 หมูบ้านละ 20,000 
บาท  ดําเนินกิจกรรม
โครงการหมูบ้านละ 3 
โครงการ)

140,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนวัดบ้าน
กล้วย (เฟื้อราษฎร์
บํารุง)

357,000

รวม 110,000 3,822,040 29,000 1,750,000 33,214,300
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