




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 4,047 คน
ชาย 1,918 คน

หญิง 2,129 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลท่าราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาราบ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาราบ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาราบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทาราบ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 84,943,050.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 69,051,562.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,666,330.87 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. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,759,425.11 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 668,225.26 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 352,726.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 401,927.22 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,374,696.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.01 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,789,199.64 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 14,172,650.08 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,792.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 24,982,653.93 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 8,625,395.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,108,364.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,646,944.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 276,750.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 325,200.00 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
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 668,225.26 1,600,000.00 3,300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

352,726.90 410,600.00 395,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 401,927.22 702,000.00 552,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,374,696.00 1,601,000.00 1,601,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.01 7,200.00 7,200.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,500.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,797,575.39 4,322,300.00 5,856,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,789,199.64 16,077,000.00 16,078,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,789,199.64 16,077,000.00 16,078,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 14,172,650.08 12,815,000.00 13,060,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,172,650.08 12,815,000.00 13,060,300.00

รวม 32,759,425.11 33,214,300.00 34,995,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,625,395.60 9,434,027.00 9,930,794.00

งบบุคลากร 11,108,364.00 13,820,560.00 13,194,677.00

งบดําเนินงาน 4,646,944.33 8,365,413.00 10,256,994.00

งบลงทุน 276,750.00 1,062,300.00 1,061,535.00

งบเงินอุดหนุน 325,200.00 532,000.00 551,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,982,653.93 33,214,300.00 34,995,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลท่าราบ

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลท่าราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,184,307

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 865,350

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,229,254

แผนงานสาธารณสุข 427,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 552,560

แผนงานเคหะและชุมชน 1,056,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 156,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 285,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,058,235

แผนงานการเกษตร 150,000

แผนงานการพาณิชย 2,100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,930,794

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,995,000

8 / 244



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,930,794 9,930,794
    งบกลาง 9,930,794 9,930,794

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,593,920 626,407 2,458,000 182,880 7,861,207
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,146,000 626,407 2,458,000 182,880 6,413,287

งบดําเนินงาน 2,898,000 126,000 1,065,000 66,000 4,155,000
    คาตอบแทน 278,000 49,000 50,000 1,000 378,000

    คาใช้สอย 1,590,000 37,000 750,000 45,000 2,422,000

    คาวัสดุ 570,000 40,000 235,000 20,000 865,000

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

งบลงทุน 78,500 0 56,600 0 135,100
    คาครุภัณฑ 78,500 0 56,600 0 135,100

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

รวม 7,603,420 752,407 3,579,600 248,880 12,184,307

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 540,850 0 540,850
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 540,850 0 540,850

งบดําเนินงาน 264,500 60,000 324,500
    คาตอบแทน 64,500 0 64,500

    คาใช้สอย 90,000 30,000 120,000

    คาวัสดุ 110,000 30,000 140,000

รวม 805,350 60,000 865,350

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,285,860 485,700 0 1,771,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,285,860 485,700 0 1,771,560

งบดําเนินงาน 412,800 622,194 20,000 1,054,994
    คาตอบแทน 11,800 6,000 0 17,800

    คาใช้สอย 330,000 284,250 20,000 634,250

    คาวัสดุ 70,000 299,944 0 369,944

    คาสาธารณูปโภค 1,000 32,000 0 33,000

งบลงทุน 24,700 0 0 24,700
    คาครุภัณฑ 24,700 0 0 24,700

งบเงินอุดหนุน 0 378,000 0 378,000
    เงินอุดหนุน 0 378,000 0 378,000

รวม 1,723,360 1,485,894 20,000 3,229,254

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 16,000 271,500 287,500
    คาใช้สอย 16,000 221,500 237,500

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

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

รวม 16,000 411,500 427,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 481,560 0 481,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 481,560 0 481,560

งบดําเนินงาน 61,000 10,000 71,000
    คาตอบแทน 1,000 0 1,000

    คาใช้สอย 40,000 10,000 50,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 542,560 10,000 552,560

หน้า : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 480,000 480,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000 480,000

งบดําเนินงาน 576,000 576,000
    คาตอบแทน 15,000 15,000

    คาใช้สอย 511,000 511,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 1,056,000 1,056,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 156,000 156,000
    คาใช้สอย 156,000 156,000

รวม 156,000 156,000

หน้า : 6/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 240,000 285,000
    คาใช้สอย 35,000 240,000 275,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 45,000 240,000 285,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,059,500 0 2,059,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,059,500 0 2,059,500

งบดําเนินงาน 747,000 350,000 1,097,000
    คาตอบแทน 97,000 0 97,000

    คาใช้สอย 430,000 0 430,000

    คาวัสดุ 220,000 350,000 570,000

งบลงทุน 50,000 851,735 901,735
    คาครุภัณฑ 50,000 50,000 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 801,735 801,735

รวม 2,856,500 1,201,735 4,058,235

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

รวม 150,000 150,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 2,100,000 2,100,000
    คาใช้สอย 400,000 400,000

    คาวัสดุ 500,000 500,000

    คาสาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000

รวม 2,100,000 2,100,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,215.00 750.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 262,268.82 363,759.38 1,300,000.00 130.77 % 3,000,000.00
     ภาษีป้าย 241,746.85 303,715.88 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 505,230.67 668,225.26 1,600,000.00 3,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 756.60 698.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 267,880.00 268,660.00 270,000.00 0.00 % 270,000.00
     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมการแพทย 0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,598.50 20,923.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ล้อมแหงชาติ

0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผู้มีสิทธิทํารายงานผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม

0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง 0.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 260.00 380.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 53,714.00 7,470.00 55,000.00 -9.09 % 50,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,800.00 13,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 1,100.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 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
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

26,100.00 28,100.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

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

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,390.00 4,215.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,640.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     รายได้คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําแมน้ํา 0.00 8,880.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 378,239.10 352,726.90 410,600.00 395,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 546,804.61 401,927.22 700,000.00 -21.43 % 550,000.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 546,804.61 401,927.22 702,000.00 552,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 1,431,160.00 1,374,696.00 1,600,000.00 0.00 % 1,600,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,431,160.00 1,374,696.00 1,601,000.00 1,601,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 1.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาขายแบบพิมพและคําร้อง 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.01 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1.00 0.01 7,200.00 7,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     รายได้จากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 541,774.78 486,505.40 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,209,946.15 7,808,473.56 7,600,000.00 0.00 % 7,600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,062,648.77 2,125,269.50 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 99,161.47 89,457.56 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,060,796.00 3,236,123.47 3,400,000.00 0.00 % 3,400,000.00
     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     อากรประมง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 0.00 2,279.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     คาภาคหลวงแร 47,827.20 43,426.19 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 27,177.34 17,854.96 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,057,522.00 1,979,810.00 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,106,853.71 15,789,199.64 16,077,000.00 16,078,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,048,403.00 14,172,650.08 12,815,000.00 1.91 % 13,060,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,048,403.00 14,172,650.08 12,815,000.00 13,060,300.00
รวมทุกหมวด 30,016,692.09 32,759,425.11 33,214,300.00 34,995,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,995,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 3,000,000 บาท

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

ภาษีป้าย จํานวน 300,000 บาท

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

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 395,000 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

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

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

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

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

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

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
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
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

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

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

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

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

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

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 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

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

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 10/8/2565  12:53:42 หน้า : 4/10

27 / 244



คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 552,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 550,000 บาท

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

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

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

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
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
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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

รายได้จากทุนอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

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

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,078,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,600,000 บาท

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

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

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

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

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

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,400,000 บาท

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

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 5,000 บาท

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

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

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

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,200,000 บาท

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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,060,300 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,060,300 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 17
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 141,020 118,533 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,106 7,601 10,000 50 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,417,800 5,651,200 6,001,200 9.42 % 6,566,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,275,200 2,220,400 2,404,800 5.99 % 2,548,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 -33.33 % 12,000

เงินสํารองจาย 1,983 184,608.6 442,041 -54.76 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 407,986 7.5 % 438,594

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ

อําเภอเมืองราชบุรี    จังหวัดราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 1/53

34 / 244



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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

218,623 425,053 0 0 % 0

รวมงบกลาง 8,078,732 8,625,395.6 9,434,027 9,930,794
รวมงบกลาง 8,078,732 8,625,395.6 9,434,027 9,930,794
รวมงบกลาง 8,078,732 8,625,395.6 9,434,027 9,930,794

รวมแผนงานงบกลาง 8,078,732 8,625,395.6 9,434,027 9,930,794
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

86,400 83,845 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,281,600 1,068,000 -28.54 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 1,963,765 1,752,720 1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,456,520 2,007,781 1,733,895 24 % 2,150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 350 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 132,000 114,725 132,000 27.27 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,443,669 1,616,400 548,000 18.25 % 648,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 129,967 146,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,162,156 3,884,906 2,509,895 3,146,000
รวมงบบุคลากร 6,128,476 5,848,671 4,262,615 4,593,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 400,000 -87.5 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,360 11,280 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 137,000 84,000 70,400 155.68 % 180,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 3/53

36 / 244



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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 10 % 33,000

รวมค่าตอบแทน 166,110 112,830 510,400 278,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 667,610 524,800 588,000 47.96 % 870,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,204 4,830 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

74,776 20,356 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 50 % 30,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นของ 
อบต.ทาราบ

0 0 133,105 -62.44 % 50,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 30,000 233.33 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง

0 0 100,000 150 % 250,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 4/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,965.12 105,137.16 310,000 -35.48 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 916,555.12 655,123.16 1,271,105 1,590,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,506 87,167 120,000 -58.33 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,590 2,940 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,142 16,695 20,000 0 % 20,000

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 68,900 32,680 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 148,920.61 169,710.77 250,000 20 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,660 31,250 100,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 9,886 8,320 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 92,550 64,100 100,000 -50 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 428,779.61 412,862.77 735,000 570,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 392,446.43 348,394.17 400,000 0 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,534.38 1,440.22 15,000 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 5/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,539.6 34,539.6 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 431,520.41 384,373.99 460,000 460,000
รวมงบดําเนินงาน 1,942,965.14 1,565,189.92 2,976,505 2,898,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

3)เครื่องทําลายเอกสาร 19,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร 0 0 7,800 -100 % 0

เก้าอี้ทํางานผู้บริหารระดับสูง 0 0 12,900 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้ชวยผู้บริหาร 0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหารระดับสูง 0 0 25,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 0 17,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1)เครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) 0 7,350 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 9,500 200 % 28,500

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 6/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

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

0 21,900 0 0 % 0

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

21,900 0 0 0 % 0

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

0 8,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

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

0 0 26,700 -100 % 0

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

0 0 8,900 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,700 38,050 218,700 78,500

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 7/53

40 / 244



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

รวมงบลงทุน 45,700 38,050 218,700 78,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลาง สําหรับศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

20,000 18,000 20,000 -10 % 18,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

รวมเงินอุดหนุน 20,000 18,000 35,000 33,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 18,000 35,000 33,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,137,141.14 7,469,910.92 7,492,820 7,603,420
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 330,900 4.84 % 346,927

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 8/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 268,680 4.02 % 279,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 599,580 626,407
รวมงบบุคลากร 0 0 599,580 626,407

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 52,000 -7.69 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 53,000 49,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 2,000 250 % 7,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 5,000 500 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 7,000 37,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 9/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 126,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 659,580 752,407
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,211,423 1,232,405 1,180,000 18.64 % 1,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

37,627 34,956 39,000 -7.69 % 36,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 272,000 2.94 % 280,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 555,720 677,400 680,000 -5.88 % 640,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,420 36,000 36,000 66.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,112,750 2,272,901 2,249,000 2,458,000
รวมงบบุคลากร 2,112,750 2,272,901 2,249,000 2,458,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 10/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -50 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 8,674 18,774 60,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 54,000 0 120,000 400 % 600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

52,136 10,032 0 0 % 0

2)โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)

395,476.82 0 0 0 % 0

3) โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
กําหนดการชําระภาษี

4,800 0 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 50,000 40 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,190 3,410 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 522,602.82 13,442 250,000 750,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 74,086 86,899 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,302.59 5,515 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,150 12,000 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 110,538.59 104,414 210,000 235,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 40,751 8,025 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,751 8,025 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 682,566.41 144,655 550,000 1,065,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

0 27,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 12/53
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เก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 2 ตัว 4,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 
120x60x70 เซ็นติเมตร พร้อมกระจก
จํานวน 2 ตัว

10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1)รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน

44,800 44,400 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

0 0 850,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

0 7,500 0 0 % 0

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

21,900 0 0 0 % 0

2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 13/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

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

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,000 79,700 887,000 56,600
รวมงบลงทุน 85,000 79,700 887,000 56,600

รวมงานบริหารงานคลัง 2,880,316.41 2,497,256 3,686,000 3,579,600

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 14/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 345,320 -47.04 % 182,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 345,320 182,880
รวมงบบุคลากร 0 0 345,320 182,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 5,000 700 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 15/53
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 66,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 355,320 248,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,017,457.55 9,967,166.92 12,193,720 12,184,307

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 287,900 4.5 % 300,850

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 230,160 -6.15 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 -33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 554,060 540,850
รวมงบบุคลากร 0 0 554,060 540,850

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -50 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 16/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 9,600 400 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,600 64,500
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

4)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

0 500 0 0 % 0

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 2,000 400 % 10,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

0 0 15,000 166.67 % 40,000

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดําเนินการ
ฝึกซ้อมแกประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 17/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 500 57,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,667.85 11,875.5 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุอื่น 35,550 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 52,217.85 11,875.5 55,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 52,217.85 12,375.5 141,600 264,500

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 52,217.85 12,375.5 695,660 805,350

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 18/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัตเหตุขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 60,000

รวมงานจราจร 0 0 30,000 60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 52,217.85 12,375.5 725,660 865,350

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 19/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 587,220 618,720 676,080 1.54 % 686,520

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 275,760 0.78 % 277,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 123,000 228,000 251,060 2.48 % 257,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,710 31,420 28,360 -21.93 % 22,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,007,490 1,170,280 1,273,260 1,285,860
รวมงบบุคลากร 1,007,490 1,170,280 1,273,260 1,285,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -50 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -90 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,800 0 % 5,800

รวมค่าตอบแทน 4,800 4,500 25,800 11,800

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 20/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 186,900 109,900 130,000 92.31 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

42,480 23,316 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 10,000 400 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,200 7,700 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 248,580 140,916 200,000 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,927 18,536 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,845 7,185 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,000 49,900 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 69,772 75,621 120,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 12,154.27 10,542.56 0 0 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 208 0 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,669.06 8,988 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,031.33 19,530.56 1,000 1,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 21/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 339,183.33 240,567.56 346,800 412,800
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 8,000

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ชอง 0 0 0 100 % 8,000

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

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 0 0 100 % 8,700

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 

0 0 10,000 -100 % 0

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

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

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 53,900 24,700
รวมงบลงทุน 0 0 53,900 24,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,346,673.33 1,410,847.56 1,673,960 1,723,360

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 22/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 265,920 281,940 317,400 1.98 % 323,700

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 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) 385,920 401,940 479,400 485,700
รวมงบบุคลากร 385,920 401,940 479,400 485,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

11,000 0 4,500 122.22 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 5,000 200 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 23/53
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร 
งานสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 100 % 51,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา  (คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 0 0 100 % 9,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 100 % 12,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 154,350

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
1)คาจัดการเรียนการสอน

68,000 42,296 51,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
2)คาหนังสือเรียน

5,800 3,400 6,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
3)คาอุปกรณ์การเรียน

5,800 3,400 6,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
4)คาเครื่องแบบนักเรียน

8,700 5,100 9,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
5)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,470 7,310 12,900 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงาน
สถานศึกษา
6)คาอาหารกลางวัน 196,000 105,760 154,350 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 307,770 167,266 248,750 284,250
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 220,363 17.96 % 259,944

คาอาหารเสริม (นม) 161,289.16 220,104.7 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 161,289.16 220,104.7 220,363 299,944
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 18,000 11.11 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,000 32,000
รวมงบดําเนินงาน 469,059.16 387,370.7 499,113 622,194

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียน   วัดบ้านกล้วย (เฟอราษฎร์บํารุง)

0 0 0 100 % 378,000

อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้าน
กล้วย (เฟอราษฎร์บํารุง)

299,000 307,200 357,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 299,000 307,200 357,000 378,000
รวมงบเงินอุดหนุน 299,000 307,200 357,000 378,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,153,979.16 1,096,510.7 1,335,513 1,485,894
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมทักษะภาษาสูอาเซียน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,500,652.49 2,507,358.26 3,009,473 3,229,254

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 27/53

60 / 244



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

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตรวจคัดกรอง ผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา รวมกับ  รพสต.ทาราบ

0 0 0 100 % 1,000

โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา รวมกับ รพสต.ทาราบ

0 0 500 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,500 16,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,500 16,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 10,500 16,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 164,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 164,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

0 0 9,000 -100 % 0

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

0 0 0 100 % 9,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

02)โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนตําบลทาราบ
รวมกับ รพสต.ทาราบ

46,040 15,000 0 0 % 0

08)โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

5,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
ตําบลทาราบ รวม กับ รพสต.ทาราบ

0 0 0 100 % 25,000
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โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ตําบลทาราบ รวมกับ รพสต.ทาราบ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตําบลทา
ราบ รวมกับ รพสต.ทาราบ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม
กับ รพสต.ทาราบ

0 0 55,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
คุมกําเนิดสุนัขและแมว

0 0 0 100 % 120,000

โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ

0 0 5,000 -100 % 0

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

0 0 0 100 % 52,500

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

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้บ้านเพาะรักไมเพาะยุง 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการอนามัยในชองปาก 0 0 5,000 -100 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 51,540 15,000 154,000 221,500
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 51,540 15,000 318,000 271,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 140,000

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

0 0 140,000 -100 % 0

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 51,540 15,000 458,000 411,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 51,540 15,000 468,500 427,500
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 209,160 5.34 % 220,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 251,160 4.01 % 261,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 460,320 481,560
รวมงบบุคลากร 0 0 460,320 481,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,000 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 100 % 10,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

0 0 25,000 20 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 40,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 31,000 61,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 491,320 542,560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง ตําบลทาราบ อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง ตําบลทาราบ อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี

0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 501,320 552,560

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 33/53

66 / 244



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

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 419,400 583,882 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 774,060 705,478 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 89,780 83,212 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,325,240 1,414,572 0 0
รวมงบบุคลากร 1,325,240 1,414,572 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,600 0 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,600 15,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 83,166 113,242.87 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  12:54 หน้า : 34/53
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 2,488 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 83,750 18,966.7 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 166,916 134,697.57 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,078 5,430 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 18,924.8 21,504.75 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,000 11,900 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 93,002.8 38,834.75 0 0
รวมงบดําเนินงาน 263,518.8 188,532.32 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,588,758.8 1,603,104.32 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 76,770 99,950 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 32,565.8 64,990 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 109,335.8 164,940 0 0
รวมงบดําเนินงาน 109,335.8 164,940 0 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1)คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

20,000 0 0 0 % 0

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

0 76,000 0 0 % 0

2)โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา 
หมูที่ 2 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

0 83,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 159,000 0 0
รวมงบลงทุน 20,000 159,000 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 129,335.8 323,940 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 446,160 -3.17 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 60,000 -20 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 506,160 480,000
รวมงบบุคลากร 0 0 506,160 480,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 355,729.5 361,966.5 455,000 9.89 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําหมูบ้าน ปลอดขยะ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําหมูบ้านปลอดขยะ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ทําความสะอาดและเก็บ
ขยะ ริมถนนและที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตางๆ

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 355,729.5 361,966.5 460,000 511,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 29,250 55,000 -9.09 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 29,250 55,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 355,729.5 391,216.5 530,000 576,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 355,729.5 391,216.5 1,036,160 1,056,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 -100 % 0

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

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 100,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,073,824.1 2,318,260.82 1,136,160 1,056,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

04)โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 56,500 0 0 0 % 0

10)โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 15,000 0 0 0 % 0

11)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 11,000 0 0 % 0

16)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

11,000 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการรัฐบาล อําเภอ  
จังหวัด กรมสงเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย 
กิจกรรมในตําบลกิจกรรมของสวนราชการ
อื่นๆ

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการรัฐบาล อําเภอ 
จังหวัด กรมสงเสริมฯ กระทรวง มหาดไทย 
กิจกรรมในตําบลกิจกรรมของสวนราชการ
อื่นๆ

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วย
หัวใจ"

0 0 0 100 % 5,000

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

โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 0 0 500 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสร้างวินัยการออม
สําหรับผู้สูงอายุตําบลทาราบ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูง
อายุตําบลทาราบ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการตําบลทา
ราบ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการตําบลทา
ราบ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 15,000
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โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลทาราบ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลทาราบ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 82,500 11,000 115,500 156,000
รวมงบดําเนินงาน 82,500 11,000 115,500 156,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 82,500 11,000 115,500 156,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 82,500 11,000 115,500 156,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3)โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

0 4,250 0 0 % 0

5)โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

8,500 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาในระดับตางๆ

0 0 0 100 % 20,000
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คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาในระดับตางๆ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการกีฬาหนูน้อยคนเกง 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนต้านยา
เสพติด

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ตําบล
ทาราบ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม การออกกําลังกาย เพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,500 4,250 45,000 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 8,500 4,250 45,000 45,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 8,500 4,250 45,000 45,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3)โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 8,500 0 0 0 % 0

9)โครงการสร้างคุณคา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

8,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรม งานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ของตําบลทาราบ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ของตําบลทาราบ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

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

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสร้างคุณคาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,000 0 35,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 17,000 0 35,000 240,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 17,000 0 35,000 240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 25,500 4,250 80,000 285,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 466,780 70.37 % 795,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 6,000 300 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 932,000 15.13 % 1,073,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 116,260 7.71 % 125,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,563,040 2,059,500
รวมงบบุคลากร 0 0 1,563,040 2,059,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 25 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 97,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 300,000 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 450,000 430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 20 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 50,000 40 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 155,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 645,000 747,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด 
Network สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 53,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 133,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 133,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,341,040 2,856,500
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 290,000 3.45 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 380,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 380,000 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการเดินสายไฟเมนประปาบ้านซอง 
หมูที่ 7 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

0 0 194,600 -100 % 0

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

0 0 57,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทอน้ําประปาภายในสํานัก
งานองค์การบริหารสวนตําบล  ทาราบ หมู
ที่ 3 ตําบล ทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 5,335
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย สํานัก
งานองค์การบริหารสวนตําบลทาราบ  หมูที่ 
3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

0 0 0 100 % 35,000

โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย ที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

0 0 0 100 % 218,500

โครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

0 0 0 100 % 65,400

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

0 0 353,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกองชาง 
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ     หมูที่ 
3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

0 0 0 100 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลทาราบ

0 0 0 100 % 341,100

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาใช้จายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 675,900 801,735
รวมงบลงทุน 0 0 725,900 851,735

รวมงานก่อสร้าง 0 0 1,105,900 1,201,735
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,446,940 4,058,235

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 454,000 -77.97 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสตางๆ

0 500 0 0 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีสุข เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตาง ๆ

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

โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีสุข เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตางๆ

0 0 2,000 -100 % 0

โครงการทาราบรักษ์แมน้ําแมกลอง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการทาราบรักษ์แมน้ําแมกลอง 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ใน
โอกาสตางๆ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสตางๆ

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ทําความสะอาดและเก็บ
ขยะริมถนนและที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตางๆ

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในครัว
เรือน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในครัว
เรือน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 500 483,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 500 483,000 150,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 500 483,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 500 483,000 150,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 178,490 187,283 150,000 166.67 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 178,490 187,283 150,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 410,880 349,890 400,000 25 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 410,880 349,890 400,000 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 968,307.66 984,173.83 1,070,000 12.15 % 1,200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 968,307.66 984,173.83 1,070,000 1,200,000
รวมงบดําเนินงาน 1,557,677.66 1,521,346.83 1,620,000 2,100,000

รวมงานกิจการประปา 1,557,677.66 1,521,346.83 1,620,000 2,100,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,557,677.66 1,521,346.83 1,620,000 2,100,000

รวมทุกแผนงาน 25,440,101.65 24,982,653.93 33,214,300 34,995,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ

อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,995,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,930,794 บาท
งบกลาง รวม 9,930,794 บาท

งบกลาง รวม 9,930,794 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ของพนักงานจ้าง ที่ อบต.จะต้องจายในอัตราร้อยละ
0.2 โดยคํานวณได้ดังนี้ คาจ้างตามงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,566,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,548,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการ
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
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ที่แพทยได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน 
หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  
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

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
3)พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 438,594 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.2566 อบต.ทาราบ 
ประมาณการรายรับ ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
รวมเป็นเงิน 21,934,700 บาท 
คํานวณยอดเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น เป็นเงิน 438,594 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,603,420 บาท

งบบุคลากร รวม 4,593,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 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

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
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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

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
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 763,200 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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,146,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก ปลัด อบต.,
รองปลัด อบต.,หัวหน้าสํานักปลัด, นักทรัพยากรบุคคล,
เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนตามระเบียบหรือตามสิทธิอื่น 
เชน คาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลางเป็นต้น
-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) 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) 
3) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

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

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)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
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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) 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) 
3) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,898,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 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
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,590,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 870,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่ง
กอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้านพัก) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม คา
ประกันภัย คาใช้จายเกี่ยวกับการบังคับคดี ได้แก คาธรรมเนียม
ศาล (คาขึ้นศาล) คาทนายความ หรือคาใช้จายอื่นๆ บรรดาที่
กฎหมายบังคับให้ชําระ เป็นต้น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
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1.คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
2.คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย 
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
คาเชาห้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  
การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
    4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
    4.2  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
    4.3  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
5.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ ฯลฯ
6.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้จาย
ในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  

วันที่พิมพ : 14/9/2565  10:46:16 หน้า : 15/124

101 / 244



เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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)
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นของ อบต.ทาราบ จํานวน 50,000 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.2566-2570)
ลําดับที่  3 หน้าที่ 116

คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 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)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต. พนักงาน และลูกจ้าง

จํานวน 250,000 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)นํามาจากแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 113 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน 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(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ 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(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ 
ผงซักฟอก แก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ สําหรับห้องสุขา 
น้ํายาดับกลิ่น 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(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้ สี แปรงทางสี เหล็ก อิฐ หิน 
ทราย จอบ บล็อกยางปูสนามเด็กเลน ฯลฯ ตามความจําเป็น
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(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน อะไหลรถยนต และรถจักรยานยนต หัวเทียน 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(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง 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(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน พันธุไม้
สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
สารเคมีกําจัดวัชพืช ปุย 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(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจายเป็นคาแถบบันทึกเสียงหรือ
บันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
ผ้าที่ใช้เขียนป้าย พูกัน สี คาแบบพิมพโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ 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(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน เครื่องแตงกาย เสื้อ กางเกง ป้าย 
เครื่องหมายยศ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
และอื่น ๆ ตามความจําเป็น
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)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท 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(สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิด 
และอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
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 (สํานักปลัด)
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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(สํานักปลัด)

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(สํานักปลัด)
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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(สํานักปลัด)

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(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 78,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของกองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 1 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ  ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 14/9/2565  10:46:16 หน้า : 27/124

113 / 244



งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สําหรับศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลาง สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(ตามหนังสือเทศบาลตําบลหลักเมือง ที่ รบ 53601/ว1212
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับ 1 หน้าที่ 113

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมืองราชบุรีโครงการทองเที่ยวราชบุรี  ของดีเมืองโอง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการ "ทองเที่ยวราชบุรี 
ของดีเมืองโองปี 2566" อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(ตามหนังสืออําเภอเมืองราชบุรี ดวนที่สุด ที่ รบ 0118/ว688 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับ 3 หน้าที่ 113

วันที่พิมพ : 14/9/2565  10:46:16 หน้า : 28/124

114 / 244



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 752,407 บาท
งบบุคลากร รวม 626,407 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,407 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 346,927 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1อัตรา
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 279,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน)
จํานวน  1  ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 126,000 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(สํานักปลัด) 

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(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 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 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,579,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,458,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,458,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
จํานวน 5 อัตรา โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  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)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานสวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา ได้แก เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) 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) (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
ในอัตราเดือนละ  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)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา
ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 640,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา ได้แกคนงานทั่วไป พนักงานจดมาตรน้ํา
ประปา จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ  ดังนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 3 อัตรา ได้แกคนงานทั่วไป พนักงานจดมาตรน้ํา
ประปา จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) 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) 
3) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,065,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 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
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาจ้าง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา,
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  
หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค(กองคลัง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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 (กองคลัง)
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คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562(กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน โคมไฟฟ้า
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 
20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562(กองคลัง)

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
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 56,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
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* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 Core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเม้าส
-มีจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
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สังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร
สั้น จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีจํานวนหัวพิมพไมน้อยกวา 24 เข็ม
-มีความกว้างในการพิมพไมน้อยกวา 80 คอลัมน (Column)
-มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 360x360 dpi
-มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
(20หน้า/นาที)

จํานวน 10,000 บาท
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (20 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20 หน้า
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชองและ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 248,880 บาท
งบบุคลากร รวม 182,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 182,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 182,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566)
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งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 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

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

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 805,350 บาท

งบบุคลากร รวม 540,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 540,850 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,850 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
1  อัตรา โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2564-2566) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา 
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  1  ตําแหนง 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 1 ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป 2  อัตรา  
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหนง 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 1 ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 264,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ได้แก
1.อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่
ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จาก
ผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น  
2.อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหง
พื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก พนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 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
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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 วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561(สํานักปลัด) 
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คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 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) 

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่  16  หน้าที่ 81
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแกประชาชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่  5  หน้าที่  79 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน อะไหลรถยนต และรถจักรยานยนต หัวเทียน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน เครื่องแตงกาย เสื้อ กางเกง ป้าย 
เครื่องหมายยศ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
และอื่น ๆ 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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง ดังนี้ 
วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา 
สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชนสายฉีด ถัง 
ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)

งานจราจร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
ลําดับที่  4  หน้าที่  79 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
ลําดับที่  7  หน้าที่  79 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  ดังนี้ สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจาจร กระจกโค้ง
มน ไฟแวบ 
กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรรถ
หรือยานพาหนะ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,723,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,285,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,285,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 686,520 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)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)

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
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 277,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้างลูกจ้างประจํา
ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง
(ฉบับที่ 4)
2)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2564-2566)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 257,280 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1  อัตรา  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง คนงาน  จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 1  อัตรา  
ตําแหนง  คนงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 412,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 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
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่ง
กอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้านพัก) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม คา
ประกันภัย คาใช้จายเกี่ยวกับการบังคับคดี ได้แก คาธรรมเนียม
ศาล (คาขึ้นศาล) คาทนายความ หรือคาใช้จายอื่นๆ บรรดาที่
กฎหมายบังคับให้ชําระ เป็นต้น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ 
คาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน 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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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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

งบลงทุน รวม 24,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว จัดหาโดยสืบราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของกอง
มาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบประมาณ

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร แบบ 18 ชอง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร แบบ 18 ชอง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดฝัง
2)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของกองมาตรฐานงบประมาณ1
 สํานักงบประมาณ

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 8,700 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว จัดหาโดย
สืบราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของ
กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,485,894 บาท
งบบุคลากร รวม 485,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 485,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 323,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1 อัตรา
โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนง  ครู คศ.1  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะและสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง 
ตําแหนง ผู้ดูแลเด็กเล็ก  1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)
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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) 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) 
3) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 622,194 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 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)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 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 : 14/9/2565  10:46:17 หน้า : 73/124

159 / 244



ค่าใช้สอย รวม 284,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน 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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร งานสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 51,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดการการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 30 คนๆละ 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.2566-2570)
ลําดับที่ 6  หน้าที่ 82
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา  (คาเครื่อง
แบบนักเรียน)

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
 จํานวน 30 คนๆละ 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.2566-2570)
ลําดับที่ 9  หน้าที่ 83

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา (คาพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 12,900 บาท

เพื่อเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
 จํานวน 30 คนๆละ 430บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
3)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 5  หน้าที่ 82
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นหนังสือ สําหรับเด็กปฐมวัย 
จํานวน 30 คนๆละ 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.2566-2570)
ลําดับที่ 7 หน้าที่ 82

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 154,350 บาท

เพื่อเป็นคาจัดจ้างอาหารกลางวัน สําหรับในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทาราบ จํานวน 245 วัน 30 คนๆละ 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.2566-2570)
ลําดับที่ 4 หน้าที่ 82
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา (คาอุปกรณ
การเรียน)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย 
จํานวน 30 คนๆละ 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.2566-2570)
ลําดับที่ 8 หน้าที่ 83

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 14/9/2565  10:46:17 หน้า : 78/124

164 / 244



ค่าวัสดุ รวม 299,944 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 259,944 บาท

1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
(เฟอราษฎรบํารุง)
 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย 
(เฟอราษฎรบํารุง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน จํานวน 90 คนๆ
ละ7.37 บาท 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 2 หน้าที่  82
2) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทาราบ
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาราบ 
จํานวน 260 วัน จํานวน 30 คนๆละ 7.37 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 3 หน้าที่  82
3)เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษ
อัดสําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 32,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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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
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งบเงินอุดหนุน รวม 378,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 378,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน   วัดบ้านกล้วย (เฟอ
ราษฎรบํารุง)

จํานวน 378,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
(เฟอราษฎรบํารุง) สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-6 
ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟอราษฎรบํารุง) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
จํานวน 200 วัน จํานวน 90 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.2566-2570)
ลําดับที่ 3 หน้าที่ 82
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเยาวชนสร้างสรรคงานศิลปะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 15 หน้าที่  85

โครงการเสริมทักษะภาษาสูอาเซียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 16 หน้าที่ 85
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 16,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 16,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตรวจคัดกรอง ผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา รวมกับ  รพ
สต.ทาราบ

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 87 (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 16 หน้าที่ 91 (สํานักปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 411,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 271,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 221,500 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.2566-2570) 
ลําดับที่ 20 หน้าที่ 91 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตําบลทาราบ รวม กับ รพ
สต.ทาราบ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 6 หน้าที่ 88 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 12 (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 17   หน้าที่ 91 (สํานักปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 52,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอื่นๆ
ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 19 หน้าที่ 91 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร เชน น้ํายา
ตางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ถุงมือ และอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนวโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนวโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 7 หมูบ้าน 
หมูบ้านละ 20,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
3)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 18 หน้าที่ 91 (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 542,560 บาท

งบบุคลากร รวม 481,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 481,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 220,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
1 อัตรา โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น 
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 1  อัตรา  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)
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งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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
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คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน 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

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

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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 และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 3 หน้าที่ 95 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 14/9/2565  10:46:18 หน้า : 94/124

180 / 244



แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,056,000 บาท

งบบุคลากร รวม 480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3 อัตรา
ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ
จํานวน  1  ตําแหนง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)แผนอัตรากําลัง3ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป   
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  ตําแหนง 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ จํานวน  1  ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) 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
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
3) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566) (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 576,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 511,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล คาจ้างกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาบริการ คาเชา
ทรัพยสิน คาซักฟอก คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ของ อบต.ทาราบ (สํานักงานปลัด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําหมูบ้าน ปลอดขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 107 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงคทําความสะอาดและเก็บขยะ ริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตางๆ

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 8 หน้าที่ 109 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ 
ผงซักฟอก แก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ สําหรับห้องสุขา 
น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 156,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการรัฐบาล 
อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมฯ กระทรวง มหาดไทย กิจกรรมในตําบล
กิจกรรมของสวนราชการอื่นๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการของรัฐบาล กระทรวงฯ กรมสงเสริมฯ จังหวัด 
อําเภอ และสวนราชการอื่นๆ  เชนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่  1  หน้าที่ 97 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

จํานวน 5,000 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 การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่  2  หน้าที่ 97 (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ ตามความเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 13 หน้าที่ 99 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ" จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 5 หน้าที่ 98 (สํานักปลัด)

โครงการนันทนาการสร้างสรรคคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 4 หน้าที่ 97 (สํานักปลัด)

โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 5 หน้าที่ 116 (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการตําบลทาราบ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 75 (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 75 (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 10 หน้าที่ 77 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลทาราบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 7 หน้าที่ 76 (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 21 หน้าที่ 104 (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริม การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 19 หน้าที่ 104  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชนลูกฟุตบอล
ไม้แบตมินตันและอื่นๆตามความจําเป็น
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม งานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 100 (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของตําบลทาราบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 11 หน้าที่ 106 (กองการศึกษา)
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โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 18 หน้าที่ 103 (กองการศึกษาฯ)

โครงการเยาวชนรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 7  หน้าที่ 101 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสร้างคุณคา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 100 (สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 9 หน้าที่ 101 (กองการศึกษา)

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 10 หน้าที่ 102 (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,856,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,059,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,059,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 795,240 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) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้  
1.ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
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
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,073,040 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) แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ.2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 125,220 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 (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 747,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 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
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ 
หรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้านพัก) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
คาธรรมเนียม คาประกันภัย คาใช้จายเกี่ยวกับการบังคับคดี 
ได้แก คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) คาทนายความ 
หรือคาใช้จายอื่นๆ บรรดาที่กฏหมายบังคับให้ชําระ 
คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, 
คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ,(กองชาง)
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ 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)

วันที่พิมพ : 14/9/2565  10:46:18 หน้า : 112/124

198 / 244



คาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน 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 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ 
ผงซักฟอก แก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ สําหรับห้องสุขา 
น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน อะไหลรถยนต และรถจักรยานยนต หัวเทียน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจายเป็นคาแถบบันทึกเสียงหรือ
สภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียน
ป้าย พูกัน สี คาแบบพิมพโฆษณาหรือประชาสัมพันธฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผนวงจรอิเลคทรอนิกส ( Card memory Chip ) เมาส 
คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน
 20,000 บาท ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือ และสลัก ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งานก่อสร้าง รวม 1,201,735 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน โคมไฟฟ้า
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุกอสร้าง เชน ไม้  เหล็ก
 อิฐ หิน ทราย จอบ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 851,735 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 801,735 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงทอน้ําประปาภายในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล  ทาราบ หมูที่ 3 ตําบล ทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 5,335 บาท

ปรับปรุงทอน้ําประปาภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ทาราบ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทาราบกําหนด) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 6
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โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทาราบ  หมูที่ 3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 35,000 บาท

ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ทาราบ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทาราบกําหนด) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 10 หน้าที่ 8

โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทา
ราบ  หมูที่ 3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 218,500 บาท

ปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาราบ 
ยาว 193.50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทาราบกําหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 5

โครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ทาราบ  หมูที่ 3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 65,400 บาท

ปรับปรุงอาคารที่เก็บของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทา
ราบ ขนาดกว้าง 4.25 เมตร ยาว 10.70 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.ทาราบกําหนด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 5

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลทาราบ หมูที่ 3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 341,100 บาท

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาราบ (รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ทาราบกําหนด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 27 ลําดับที่ 53
 หน้าที่ 5
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โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
ทาราบ     หมูที่ 3 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 86,400 บาท

ปรับปรุงอาคารสํานักงานกองชาง
โดยทาสีอาคารขนาดกว้าง 6.80 เมตร 
ยาว 10.85 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทาราบกําหนด
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 5

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาใช้จายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K)
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
กุมภาพันธ 2555
2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 110 ลงวันที่ 5  มีนาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาบริการกําจัดวัชพืช
คาจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ ของ อบต.ทาราบ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตาง ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 1 หน้าที่ 110 (สํานักปลัด)
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โครงการทาราบรักษแมน้ําแมกลอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 3 หน้าที่ 110 (สํานักปลัด)

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 7 หน้าที่ 110 (สํานักปลัด)

โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทด
แทนในครัวเรือน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 5 หน้าที่ 110 (สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ตามความจําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2)นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 9 หน้าที่ 111 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองชาง)

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

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
 หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
วัสดุวิทยาศาสตร เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน 
น้ํายาตางๆ สารส้ม คลอรีน สารเคมีตางๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับโรงผลิตน้ําประปา 
ขององคการบริหารสวนตําบลทาราบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองชาง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,566,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,548,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

438,594

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 1/34

211 / 244



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,566,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,548,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

438,594

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,079,807 300,850 1,010,220 220,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

144,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 280,000 277,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,567,480 216,000 365,280 261,240 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

132,000 24,000 34,140 48,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000 10,000 10,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

17,000 2,000 2,000 1,000 15,000

คาเชาบ้าน 228,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

795,240 6,406,437

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 168,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 557,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,073,040 3,915,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

125,220 363,360

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 130,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 38,000

คาเชาบ้าน 36,000 312,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

68,000 4,500 5,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,470,000 250,000 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

72,000 10,000 10,000 10,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นของ อบ
ต.ทาราบ

50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมและสัมมนา

40,000 65,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา

170,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 5/34

215 / 244



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 88,300

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 100,000 2,620,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

5,000 107,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นของ อบ
ต.ทาราบ

50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมและสัมมนา

105,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนา

25,000 195,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 10,000 40,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

10,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

40,000 30,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติ

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

20,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย

10,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 10,000 400,000 810,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

10,000

คาใช้จายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา

70,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติ

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

20,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย

10,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000

โครงการเยาวชนสร้าง
สรรค์งานศิลปะ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหาร งาน
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)

51,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา  (คาเครื่อง
แบบนักเรียน)

9,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาพัฒนาผู้
เรียน)

12,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน)

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000

โครงการเยาวชนสร้าง
สรรค์งานศิลปะ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหาร งาน
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)

51,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา  (คาเครื่อง
แบบนักเรียน)

9,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาพัฒนาผู้
เรียน)

12,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน)

6,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 10/34
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)

154,350

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาอุปกรณ์
การเรียน)

6,000

โครงการเสริมทักษะ
ภาษาสูอาเซียน

10,000

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

9,000

โครงการตรวจคัดกรอง 
ผู้ที่มีความผิดปกติทาง
สายตา รวมกับ  รพ
สต.ทาราบ

1,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)

154,350

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารงาน
สถานศึกษา (คาอุปกรณ์
การเรียน)

6,000

โครงการเสริมทักษะ
ภาษาสูอาเซียน

10,000

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

9,000

โครงการตรวจคัดกรอง 
ผู้ที่มีความผิดปกติทาง
สายตา รวมกับ  รพ
สต.ทาราบ

1,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน 
ตําบลทาราบ รวม กับ 
รพสต.ทาราบ

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และคุม
กําเนิดสุนัขและแมว

120,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

52,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน 
ตําบลทาราบ รวม กับ 
รพสต.ทาราบ

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และคุม
กําเนิดสุนัขและแมว

120,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

52,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

โครงการจัดทําหมูบ้าน 
ปลอดขยะ

10,000

โครงการรณรงค์ทํา
ความสะอาดและเก็บ
ขยะ ริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตางๆ

1,000

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

5,000

คาใช้จายเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

5,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 15/34
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

โครงการจัดทําหมูบ้าน 
ปลอดขยะ

10,000

โครงการรณรงค์ทํา
ความสะอาดและเก็บ
ขยะ ริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตางๆ

1,000

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

5,000

คาใช้จายเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความ ดี ด้วยหัวใจ"

5,000

โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

1,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
คนพิการตําบลทาราบ

15,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

15,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
สตรีตําบลทาราบ

30,000

คาใช้จายในการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาในระดับตางๆ

โครงการจัดกิจกรรม 
งานวันท้องถิ่นไทย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความ ดี ด้วยหัวใจ"

5,000

โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

1,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
คนพิการตําบลทาราบ

15,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

15,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
สตรีตําบลทาราบ

30,000

คาใช้จายในการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาในระดับตางๆ

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม 
งานวันท้องถิ่นไทย

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ของตําบลทาราบ

โครงการพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

โครงการเยาวชนรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสงเสริม การ
ออกกําลังกาย เพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการสร้างคุณคา 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

โครงการคลองสวยน้ําใส 
คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ของตําบลทาราบ

50,000 50,000

โครงการพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

10,000 10,000

โครงการเยาวชนรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการสงเสริม การ
ออกกําลังกาย เพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

15,000 15,000

โครงการสร้างคุณคา 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

15,000 15,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

100,000 100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

50,000 50,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 
คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตาง ๆ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการทาราบรักษ์แม
น้ําแมกลอง

โครงการปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติ ใน
โอกาสตางๆ

โครงการให้ความรู้ด้าน
การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทด
แทนในครัวเรือน

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 180,000 10,000 50,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 259,944 50,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000 20,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการทาราบรักษ์แม
น้ําแมกลอง

10,000 10,000

โครงการปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติ ใน
โอกาสตางๆ

10,000 10,000

โครงการให้ความรู้ด้าน
การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทด
แทนในครัวเรือน

5,000 5,000

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

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 270,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 315,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 339,944

วัสดุกอสร้าง 50,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,000 440,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 20,000 60,000 10,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกีฬา

วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 35,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง

28,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 300,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

500,000 550,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,200,000 1,620,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 36,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง

28,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (20หน้า/นาที)

10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที)

2,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 8,000

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ 
18 ชอง

8,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมกระจก

8,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (20หน้า/นาที)

10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที)

2,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 100,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 8,000

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ 
18 ชอง

8,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมกระจก

8,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทอน้ํา
ประปาภายในสํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบล  ทาราบ หมูที่ 3 
ตําบล ทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

โครงการปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย สํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

โครงการปรับปรุงรั้ว
พร้อมป้าย ที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

50,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทอน้ํา
ประปาภายในสํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบล  ทาราบ หมูที่ 3 
ตําบล ทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

5,335 5,335

โครงการปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย สํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

35,000 35,000

โครงการปรับปรุงรั้ว
พร้อมป้าย ที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

218,500 218,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่เก็บของที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน ที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานกองชาง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ     หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 29/34
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่เก็บของที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ  หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

65,400 65,400

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน ที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

341,100 341,100

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานกองชาง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทาราบ     หมูที่ 3 
ตําบลทาราบ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

86,400 86,400

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 30/34
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใช้จายเป็นเงินชดเชย
คางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

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

18,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมือง
ราชบุรีโครงการทอง
เที่ยวราชบุรี  ของดี
เมืองโอง

15,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 31/34
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใช้จายเป็นเงินชดเชย
คางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คา K)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

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

18,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมือง
ราชบุรีโครงการทอง
เที่ยวราชบุรี  ของดี
เมืองโอง

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน  
 วัดบ้านกล้วย (เฟื้อ
ราษฎร์บํารุง)

378,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

รวม 9,930,794 12,184,307 865,350 3,229,254 427,500 552,560 1,056,000 156,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 33/34
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน  
 วัดบ้านกล้วย (เฟื้อ
ราษฎร์บํารุง)

378,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

รวม 285,000 4,058,235 150,000 2,100,000 34,995,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  10:05:26 หน้า : 34/34
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