
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ

อําเภอ เมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,252,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,256,260 บาท

งบบุคลากร รวม 6,898,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้นายก อบต. และรองนายก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
ให้นายก อบต. และรองนายก อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ให้นายก อบต. 
และรองนายก อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้เลขานุการนายก อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ทาราบ 
ตําแหนง ประธานสภาฯรองประธานฯ สมาชิกสภาฯ และ
เลขานุการสภาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,846,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,947,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 8 อัตรา 
ได้แก ปลัด อบต., รองปลัด อบต.,
หัวหน้าสํานักปลัด, นักวิเคราะหฯ,นักพัฒนาชุมชน,
นักทรัพยากรบุคคล, เจ้าพนักงานธุรการ 
และเจ้าพนักงานป้องกันฯ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนัก
งานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.
ได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของ 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) นักบริหารงานท้องถิ่น
(รองปลัด อบต.)และนักบริหารงานทั่วไป (หน.สํานักปลัด) 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,598,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 
4 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนักวิเคราะหฯ,ผู้ชวยนักพัฒนา
ชุมชน, พนักงานขับรถขยะ
และพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (สํานักงานปลัด)

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 8 อัตรา ได้แก ยาม คนงานทั่วไป (2 อัตรา) 
พนักงานขับรถยนต พนักงานดับเพลิง
และพนักงานประจํารถขยะ (3 อัตรา)
(สํานักงานปลัด)

- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 4 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนักวิเคราะหฯ,
ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน, พนักงานขับรถขยะ
และพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (สํานักงานปลัด)

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 8 อัตรา ได้แก ยาม คนงานทั่วไป (2 อัตรา) 
พนักงานขับรถ พนักงานดับเพลิง และพนักงานประจํา
รถขยะ (3 อัตรา) (สํานักงานปลัด)

- เป็นไปตามอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของอบต.ได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 3,209,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท
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1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
จํานวนเงิน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2)คาตอบแทน อปพร. (สํานักงานปลัด)
สําหรับจายเป็นคาตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติงานหรือ
ชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
จํานวนเงิน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

3)เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง (สํานักงานปลัด)
สําหรับจายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
การเลือกตั้ง ของ อบต.ทาราบ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
จํานวนเงิน 30,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

4)เงินตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก (สํานักงานปลัด)
สําหรับจายเป็นเงินตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการสอบคัดเลือกของพนักงานและลูกจ้าง
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2548
จํานวนเงิน 20,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
 
5)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
จํานวนเงิน 40,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม เชน คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
คณะกรรมการที่สภาแตงตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินเดือน
และคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติ
ราชการ กรณีเรงดวนนอกเวลาราชการ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา (สํานักงานปลัด)
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 1,740,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ 
หรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้านพัก) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) 
คาธรรมเนียม คาประกันภัย คาใช้จายเกี่ยวกับการบังคับคดี 
ได้แก คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) คาทนายความ 
หรือคาใช้จายอื่นๆ บรรดาที่กฏหมายบังคับให้ชําระ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 190,000 บาท

1) คารับรอง คาเลี้ยงรับรอง คาใช้จายในการประชุมราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองบุคคล/คณะบุคคล/เลี้ยงรับรอง 
หรือการประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และให้หมายรวมถึงการประชุมทางไกลผานดาวเทียม เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม 
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นต้น
(สํานักงานปลัด) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
 
2) คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี และการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี 
และการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเป็นและ
ความเหมาะสม (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
 คาลงทะเบียนตางๆ ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และบุคลากร อบต.ทาราบ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2) คาใช้จายในการเลือกตั้งของ อบต.ทาราบ (สํานักงานปลัด) จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งของ อบต.ทาราบ
(กรณีครบวาระ ยุบสภาหรือแทนตําแหนงที่วาง) 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  3   หน้าที่ 159
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 694,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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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
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้ สี แปรงทางสี เหล็ก อิฐ หิน 
ทราย จอบ บล็อกยางปูสนามเด็กเลน ฯลฯ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน อะไหลรถยนต และรถจักรยานยนต หัวเทียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร เชน น้ํายา
ตางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ถุงมือ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน พันธฺุไม้
สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
สารเคมีกําจัดวัชพืช ปุ๋ย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจายเป็นคาแถบบันทึกเสียงหรือ
บันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
ผ้าที่ใช้เขียนป้าย พูกัน สี คาแบบพิมพโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

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
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุดนตรี จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุดนตรี เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ 
อังกะลุง กลองสองหน้า กลองยาว กลองแซมบ้า ลูกซัด
ปารากัส ขลุย ขิม และอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิด 
และอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ทาราบ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย
อินเตอรเน็ตตําบลทาราบ โรงสูบน้ํา (คลองโพธิ์) ฯลฯ 
ตามที่ อบต.ทาราบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทภายใน คาโทรศัพททางไกล 
และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ของ อบต.ทาราบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย และอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต 
คาเชาพื้นที่เว็บไซต อบต.ทาราบและอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 88,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,400 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1)เครื่องขยายเสียง (เพาเวอรแอมป์) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (เพาเวอรแอมป์) จํานวน 1 ชุด จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตราฐานครุภัณฑ 1 สํานักงานงบประมาณ
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 6
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1)เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 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 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  45 หน้าที่ 118 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

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

จํานวน 8,900 บาท

วันที่พิมพ : 7/8/2563  15:08:36 หน้า : 20/108



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
28 หน้าตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, letter, Legal และ Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่  1 หน้าที่ 6 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง
พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ ของ อบต.ทาราบ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สําหรับศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลาง สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(ตามหนังสือเทศบาลตําบลหลักเมือง ที่ รบ 53601/ว998
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับ  2   หน้าที่   99
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "ทองเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง" จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการ "ทองเที่ยวราชบุรี 
ขอดีเมืองโองปี 2564" อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(ตามหนังสืออําเภอเมืองราชบุรี ดวนที่สุด ที่ รบ 0118/ว878 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 3  หน้า  99
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,487,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,381,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,381,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,335,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก 
ผู้อํานวยการกองคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
และเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน ท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,340 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ได้แก เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.
ได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
ของ นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา
ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 677,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา ได้แกคนงานทั่วไป พนักงาน
จดมาตรน้ําประปา จํานวน 2 อัตรา (กองคลัง)

- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา ได้แกคนงานทั่วไป พนักงาน
จดมาตรน้ําประปา จํานวน 2 อัตรา (กองคลัง)

- เป็นไปตามอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 1,025,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (กองคลัง)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
จํานวนเงิน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
จํานวนเงิน 20,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ 
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เชนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้านพัก) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
คาธรรมเนียม คาประกันภัย คาใช้จายเกี่ยวกับการบังคับคดี
ได้แก คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) คาทนายความ หรือ
คาใช้จายอื่นๆ บรรดาที่กฏหมายบังคับให้ชําระ 
ฯลฯ เป็นต้น (กองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ของ พนักงานสวนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างอบต.ทาราบ (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศและ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2)โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาวัสดุ คาแบบพิมพ คาจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูลและคาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเป็น (กองคลัง)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  3  หน้าที่  100
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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3) โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธกําหนดการชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ
กําหนดการชําระภาษี และคาใช้จายอื่น ๆ 
ตามความจําเป็น (กองคลัง)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 100
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

4)โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการให้บริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ 
ตามความจําเป็น (กองคลัง)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  4 หน้าที่ 100  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการปริการประชาชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย และอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 28,600 บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควารพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไมเกิน 15 เมตร
8)คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
   ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
   ขนาดไมต่ํากวา 14,000 บีทียู 5,500 บาท
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1)รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

จํานวน 44,800 บาท

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
  (1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือ
      ขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี 
      เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
  (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
  (3)การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติ
      ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงานงบประมาณ
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 7
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
 ถังหมึกพิมพ (Ink TanK Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
-มีถาดป้องเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถถายสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
หรือสามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b,g,n)ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
-สามามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom

- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 6 หน้าที่  7
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดําเนินการฝึกซ้อมแก
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  1  หน้าที่  66
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาจายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
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2)โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่  1  หน้าที่  5

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาจายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)

3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5  หน้าที่  67
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาจาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
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4)โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  8  หน้าที่ 67
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาจาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หม้อแบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน อะไหลรถยนต และรถจักรยานยนต 
หัวเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน 
ชุดปฏิบัติงาน ชุดเครื่องแบบ อปพร. ฯลฯ ตามความจํา
เป็น (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกี่ยวกับดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
เชน หัวฉีดดับเพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิง ข้อตอดับเพลิง 
ทอธารดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,467,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,075,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,075,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 624,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก 
นักบริหารงานศึกษาและนักวิชาการศึกษา 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานศึกษา 
จํานวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกลูกจ้างประจํา 
ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงาน
จ้างทั่วไปตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
(พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา

- เป็นไปตามอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
(พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
อบต.ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของอบต.ได้รับเงิน
คาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 392,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
จํานวนเงิน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
จํานวนเงิน 20,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ
ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําใน
เวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัด  (กองการศึกษาฯ)
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 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 หรือ
คาใช้จายอื่นๆ บรรดาที่กฏหมายบังคับให้ชําระ ฯลฯ เป็นต้น
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ของบุคลากร อบต.ทาราบ
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศและการศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 7/8/2563  15:08:37 หน้า : 47/108



ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการปริการประชาชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก
แก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ สําหรับห้องสุขา 
น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข เชน คาธนาณัติ 
คาโทรเลข คาตราไปรษณียากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,282,174 บาท
งบบุคลากร รวม 402,030 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 282,030 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้บุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน 1 อัตรา คือ ครู
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตราได้แก ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้ดูแลเด็ก
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง ( พ.ศ. 2561-2563 )
- เป็นไปตามอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของอบต.ได้รับเงิน
คาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 560,144 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ของบุคลากร อบต.ทาราบ 
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว57 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาครู การเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
1)คาจัดการเรียนการสอน

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อเป็นคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเลนพัฒนการเด็ก ฯลฯ สําหรับเด็กปฐมวัย 
จํานวน 40 คนฯละ 1,700บาท/ปี 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 13  หน้าที่ 71
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
2)คาหนังสือเรียน

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 40 คนฯละ 200บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 14 หน้าที่ 72
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
3)คาอุปกรณการเรียน

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 40 คนฯละ 200บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 15   หน้าที่ 72   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
4)คาเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 40 คนฯละ 300บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 16 หน้า 72
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
5)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 17,200 บาท

เพื่อเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 40 คนฯละ 430บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 17 หน้า 72
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารงานสถานศึกษา
6)คาอาหารกลางวัน

จํานวน 196,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดจ้างจัดทําอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ
จํานวน 245 วันฯละ 40 คนฯละ 20 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 1  หน้าที่ 69 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 229,944 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 229,944 บาท

1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
(เฟอราษฎรบํารุง)
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย 
(เฟอราษฎรบํารุง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน จํานวน 80 คนๆละ 
7.37 บาท จํานวนเงิน 153,296 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทาราบ
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาราบ 
จํานวน 260 วัน จํานวน 40 คนๆละ 7.37 บาท
จํานวนเงิน 76,648 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(จะดําเนินการเบิกจายเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่   3  หน้าที่  69
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟอราษฎรบํารุง) จํานวน 320,000 บาท

อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
(เฟอราษฎรบํารุง) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 
ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟอราษฎรบํารุง) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 200 วัน จํานวน 80 คนๆ ละ 20 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(จะดําเนินการเบิกจายเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  2  หน้าที่ 69     
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 29,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 29,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 29,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรรมการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล ของรางวัล
คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  6  หน้าที่ 70
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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2)โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5   หน้าที่  69 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3)โครงการเสริมทักษะภาษาสูอาเซียน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  8   หน้าที่   70   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4)โครงการเยาวชนสร้างสรรคงานศิลปะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  7   หน้าที่  70
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 20,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  19 หน้าที่  78
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2)โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา รวมกับ รพ
สต.ทาราบ

จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  2   หน้าที่  74
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 448,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 308,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นคาป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แกอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าใช้สอย รวม 164,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 23 หน้าที่ 80
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01)โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมกับ รพสต.ทาราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
วัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 3   หน้าที่ 74
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

02)โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตําบลทาราบ
รวมกับ รพสต.ทาราบ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น 
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 6   หน้าที่ 75
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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03)โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตําบลทาราบ
รวมกับ รพสต.ทาราบ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 18  หน้าที่ 78
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

04)โครงการหนูน้อยสุขภาพดี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 13  หน้าที่ 77
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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05)โครงการให้ความรู้รณรงคการป้องกันโรคเอดสกับผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลทาราบ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 8   หน้าที่ 75
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

06)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 16 หน้าที่ 78
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

07)โครงการอนามัยในชองปากผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 15   หน้าที่ 77
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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08)โครงการสงเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 20   หน้าที่ 79
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

09)โครงการอนามัยในชองปาก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 12   หน้าที่ 77
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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10)โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอื่นฯ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 22  หน้าที่ 79
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1)อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนวโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินตามแนวโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 7 หมูบ้าน 
หมูบ้านละ 20,000 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 21 หน้าที่ 79
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 1   หน้าที่ 81
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,525,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,954,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,954,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง และนายชางโยธา
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ ผู้อํานวยการกองชาง 
จํานวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ชวยชางไฟฟ้าและผู้ชวยชางโยธา

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 6 อัตรา 
ได้แก พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 4 อัตรา 
และคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 131,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ชวยชางไฟฟ้าและผู้ชวยชางโยธา

เพื่อจายเป็นเงินคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ได้แก พนักงานผลิตน้ําประปา
จํานวน 4 อัตรา และคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
    
- เป็นไปตามอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของอบต.ได้รับเงิน
คาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 561,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (กองชาง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
จํานวนเงิน 10,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ สําหรับจายเป็น
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
จํานวนเงิน 20,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ 
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก พนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
พนักงานสวนตําบล  (กองชาง)
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 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 ฯลฯ 
เป็นต้น (กองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 7/8/2563  15:08:37 หน้า : 74/108



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและ
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พัก
ระหวางเดินทางในประเทศและตางประเทศให้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง
ไปติดตอราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง 
การเดินทางไปราชการตางประเทศและการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการปริการประชาชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน อะไหลรถยนต และรถจักรยานยนต หัวเทียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจายเป็นคาแถบบันทึกเสียงหรือ
สภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียน
ป้าย พูกัน สี คาแบบพิมพโฆษณาหรือประชาสัมพันธฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือ และสลัก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าถนน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

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

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน โคมไฟฟ้า
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับวัสดุกอสร้าง เชน ไม้  เหล็ก
 อิฐ หิน ทราย จอบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1)เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คาK) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK)
ตั้งโดยเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1)โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ หมูที่ 3 ตําบล
ทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาราบ ประกอบ
ด้วย
-ปรับปรุงหลังคาอาคาร
-ปรับปรุงฝ้าเพดาน
-ติดตั้งเหล็กดัดหน้าตาง
-ติดตั้งมุ้งลวดหน้าตาง ฯลฯ
(ตามแบบที่อบต.ทาราบกําหนด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 5
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2)โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 2 ตําบลทาราบ 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 2 ประกอบด้วย 
-ประตูน้ําเหล็กหลอ
-ทอเหล็ก
-สามทางเหล็กหลอ ฯลฯ
(ตามแบบที่ อบต.ทาราบ กําหนด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 5
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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3) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างให้อยู
ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ เชน อาคาร ถนน ทอระบาย
น้ํา
รางระบายน้ํา ลงลูกรัง หรือหินคลุก ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

เพื่อจายคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล คาจ้างกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาบริการ คาเชา
ทรัพยสิน คาซักฟอก คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ของ อบต.ทาราบ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการจัดทําหมูบ้านปลอดขยะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 1   หน้าที่ 93
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมากําจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาบริการ  คาเชาทรัพยสิน คาซักฟอก 
คาเย็บเลมหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาเบี้ยประกัน ฯลฯ
(กองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01)คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ
รัฐบาล อําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย กิจกรรม
ในตําบล กิจกรรมของสวนราชการอื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการของรัฐบาล กระทรวงฯ กรมสงเสริมฯ จังหวัด 
อําเภอ และสวนราชการอื่นๆ  เชนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  1  หน้าที่ 82
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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02)คาใช้จายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงฯ กรมสงเสริมฯ
จังหวัด อําเภอ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
(สํานักงานปลัด)
นําจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่  19  หน้าที่ 86
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

03)โครงการสงเสริมสตรีมีสวนรวมทางการเมือง และประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  2   หน้าที่ 102     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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04)โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการตําบลทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  6   หน้าที่  62
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

05)โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  7   หน้าที่ 62     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

06)โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  8   หน้าที่ 62     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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07)โครงการสงเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลทาราบ 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  23   หน้าที่ 65
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

08)โครงการสงเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตําบลทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  2  หน้าที่ 82     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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09)โครงการซอมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและอื่นๆ ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 3 หน้าที่ 82
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10)โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  4 หน้าที่ 82     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

11)โครงการนันทนาการสร้างสรรคคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5 หน้าที่ 82
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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12)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  6   หน้าที่ 83 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

13)โครงการเยี่ยมบ้านใสใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตําบล
ทาราบ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  7   หน้าที่ 83     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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14)โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบ้านตําบลทาราบ
หลักสูตร แปรรูปอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  12 หน้าที่   63
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

15)โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบ้านตําบลทาราบ
หลักสูตร ขนมไทยโบราณ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  14   หน้าที่ 63     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 7/8/2563  15:08:37 หน้า : 90/108



16)โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบ้านตําบลทา
ราบ หลักสูตร พิมเสนน้ํา

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  17   หน้าที่ 64     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

17)โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  4   หน้าที่ 102     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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18)โครงการประชุมประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5   หน้าที่ 102     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

19)โครงการรณรงคให้เยาวชนและประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  1   หน้าที่ 102     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20)โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณและอื่นๆ ตามความเป็น (กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  21 หน้าที่ 86
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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21)โครงการสร้างแกนนําครอบครัวเข้มแข็งและรณรงคยุติความ
รุนแรงในครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 13 หน้าที่  84
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

22)โครงการสงเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  22   หน้าที่   65
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

23)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและอื่นๆ
ตามความจําเป็น (กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  14   หน้าที่  90 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  16  หน้าที่ 90     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2)โครงการกีฬาหนูน้อยคนเกง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ ตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  18  หน้าที่ 91     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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3)โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  15  หน้าที่ 90     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

4)โครงการจัดการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ตําบลทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาเครื่องแตงกาย คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  13  หน้าที่ 89     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชนลูกฟุตบอล
ไม้แบตมินตันและอื่นๆตามความจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ตามความจําเป็น 
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  1  หน้าที่ 87
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2)โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  4  หน้าที่ 87
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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3)โครงการสร้างคุณคา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) จํานวน 5,000 บาท

พื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่ 2  หน้าที่ 87
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

4)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  5  หน้าที่ 88
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5)โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  7  หน้าที่ 88
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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6)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงของตําบลทาราบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  8  หน้าที่ 88
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

7)โครงการสืบสานประเพณีแขงขันเรือยาว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาคนพากษ
คาไฟฟ้า คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ
ตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  11  หน้าที่ 89
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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8)โครงการเยาวชนรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  10  หน้าที่ 89
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

9)โครงการธรรมะกับประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ตามความจําเป็น (กองการศึกษาฯ)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ลําดับที่  12  หน้าที่ 89
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 19,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 19,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 19,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 9   หน้าที่ 97
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2)โครงการทาราบรักษแมน้ําแมกลอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 3   หน้าที่ 96
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 7/8/2563  15:08:37 หน้า : 100/108



3)โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตางๆ

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 4   หน้าที่ 96
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสตางๆ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 8   หน้าที่ 97
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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5)โครงการรณรงคทําความสะอาดและเก็บขยะริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียติในโอกาสตาง ๆ

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 7   หน้าที่ 97
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

6)โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนในครัวเรือน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นฯ ตามความจําเป็น
(สํานักงานปลัด)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 5   หน้าที่ 96
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,900,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

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

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

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
 หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับ
วัสดุวิทยาศาสตร เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน 
น้ํายาตางๆ สารส้ม คลอรีน สารเคมีตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับโรงผลิตน้ําประปา 
ขององคการบริหารสวนตําบลทาราบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,236,546 บาท

งบกลาง รวม 9,236,546 บาท
งบกลาง รวม 9,236,546 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกําหนดอัตรา
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจายประโยชน
ทดแทนในกรณีวางงาน พ.ศ.2546 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายสบทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
1)ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2)
พ.ศ.2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว127
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 720 ราย
โดยผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท
ผู้สูงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท
ผู้สูงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท
ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0810.6/ว2076 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563
- ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการ
จํานวน 250 รายๆละ 800 บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0810.6/ว2076 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563
- ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ที่แพทยได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน 
หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  จํานวน 3 ราย ๆละ 
500 บาท รวม 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สํารองจาย จํานวน 136,019 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีที่จําเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0313.4/ 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทางสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร 
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนตําบลทาราบ 
โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสมทบ 1 สวน 
และรัฐบาล 1 สวน 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว2502 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 212,527 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ประกอบกับหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ให้คํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ
1 ของงบประมาณรายได้ตามงบประมาณรายจายทั่วไปประจํา
ปีงบประมาณนั้น ยกเว้น เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ทาราบ 
ประมาณการรายรับ ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมเป็นเงิน 21,252,700 บาท 
คํานวณยอดเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น เป็นเงิน 212,527 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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