
 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
                    ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

องค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้ม 
อาํเภอ ชนแดน   จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

        
                  ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 39,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยก
เป็น  

 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 

 งานบรหิารท ั่วไป รวม 10,665,900 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 8,072,400 บาท 
 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,571,120 บาท 
 

   เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายก/รองนายก ดงัน้ี 
1. เงนิเดอืนนายก อบต. จาํนวน 12 เดอืนๆละ 20,400 บาท   
2. เงนิเดอืนรอง
นายก อบต. จาํนวน 12 เดอืนๆ ละ 11,220 บาท รวม 269,280 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่ง นายก อบต. จาํนวน 12 เดอืนๆ ละ 1,750 บาท 
2. คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่ง รองนายก อบต.จาํนวน 12 เดอืนๆ ละ 880 บาท  
รวม 21,120 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 
1. คา่ตอบแทนพเิศษนายก อบต. จาํนวน 12 เดอืนๆ
ละ 1,750 บาท รวม 21,000 บาท 
2. คา่ตอบแทนพเิศษรองนายก อบต. จาํนวน 12 เดอืนๆละ 880 บาท  
รวม 21,120 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 86,400 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.
จาํนวน 12 เดอืนๆ ละ 7,200 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,800,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา อบต. ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทน ประธานสภา อบต. จาํนวน 12 เดอืนๆละ 11,220 บาท   
2. คา่ตอบแทน รองประธานสภา อบต.จาํนวน 12 เดอืนๆละ 9,180 บาท   
3. คา่ตอบแทน สมาชกิสภา อบต. 18 คน จาํนวน 12 เดอืนๆละ 7,200 บาท  
รวม 1,555,200 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนอืน่ จาํนวน 86,400 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน เลขานุการสภา อบต.  
จาํนวน 12 เดอืน ๆ ละ 7,200 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 5,501,280 บาท 

 
   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 3,356,460 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นตาํบล จาํนวน 10 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 
1. ตาํแหน่ง ปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) 
2. ตาํแหน่ง รองปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) 

      

 



3. ตาํแหน่ง หวัหน้าสาํนกัปลดั (นกับรหิารงานท ั่วไป)  
4. ตาํแหน่ง นกัจดัการงานท ั่วไป   
5. ตาํแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคล  
6. ตาํแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   
7. ตาํแหน่ง นิตกิร   
8. ตาํแหน่ง นกัพฒันาชุมชน 
9. ตาํแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ   
10. ตาํแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 252,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง  
1. ปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 168,000 บาท 
2. รองปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 42,000 บาท 
3. หวัหน้าสาํนกัปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 42,000 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 178,200 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ ตาํแหน่ง ภารโรง 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,536,720 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้ง ดงัน้ี 
1. พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 4 ตาํแหน่ง  
1.1 ตาํแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ  
1.2 ตาํแหน่ง ผช.นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  
1.3 ตาํแหน่ง ผช.นกัพฒันาชุมชน   
1.4 ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์   
2. พนกังานจา้งท ั่วไป 7 อตัรา   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 93,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจ้าง ดงัน้ี 
1. พนกังานจา้งตามภารกจิ 
1.1 ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์   
2. พนกังานจา้งท ั่วไป 7 อตัรา 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิอืน่ๆ จาํนวน 84,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
  งบดาํเนินงาน รวม 2,141,000 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 294,000 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบั
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการกาํหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแก่
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 50,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่น
ตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจ้าง ฯลฯ ตามหนงัสอืส ั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2550   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่เชา่บา้น จาํนวน 114,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล   

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 30,000 บาท 

         เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้กพ่นกังานสว่น       
 



ตาํบล ลูกจา้งประจาํ และนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบลฯลฯ ตามพระราช
กฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2548  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

   คา่ใชส้อย รวม 1,124,000 บาท 
 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       
 

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท 

 

      

  พือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  
- คา่ถา่ยเอกสาร 
- คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื 
- คา่ซกัฟอก  
- คา่โฆษณาและเผยแพร(่รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่ว
ทางวทิยุกระจา่ยเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
- คา่จา้งเหมาบรกิาร 
- คา่จา้งเหมาตดิต ัง้ผา้มา่นห้องประชุม 
-------------------------------- 
- คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 
    1. คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิาร
ไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หมอ้แปลง เครือ่งวดัและอปุกรณ์ไฟฟ้า  ซึง่เป็นกรรมสทิธิ ์
ของการไฟฟ้า 
    2. คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิคา่ธรรมเนียม รวมถงึ
การปรบัปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มแซมระบบไฟฟ้า 
-------------------------------- 
- คา่ตดิต ัง้ประปา 
    1. คา่วา่งทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ไดใ้ช้บรกิารน้ําประปารวมถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดัน้ําและอปุกรณ์ประปา ซึง่
เป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
    2. คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประปาเพิม่เตมิรวมถงึ การ
ปรบัปรุงระบบประปา การบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
-------------------------------- 
- คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ 
    1. คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์
พว่งภายใน และเครือ่งโทรศพัท์ภายใน 
- คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
- คา่แปลเอกสาร หรือคา่บรกิารทีจ่าํเป็นอืน่ๆ ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

         
       

 
   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 
- คา่รบัรอง 
- คา่ใชจ้า่ยในพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิ ซึง่เป็นวนัสาํคญัของทางราชการ  เชน่ วนัปิย
มหาราช, วนัเฉลมิพระชนมพรรษารชักาลที ่10 ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

 
    

กจิกรรมบาํรุงรกัษา/ปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณทีท่าํการองค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่
ขา้ม และแหลง่ทอ่งเทีย่วอา่งเก็บน้ํากุฎพิระ 

จาํนวน 100,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยกจิกรรมบาํรุงรกัษา/ปรบัปรุงภมูทิศัน์สวนสาธารณะเป็น
สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ ขององค์การบรหิารสว่นตาํบลท่าขา้ม และแหลง่ทอ่งเทีย่ว
อา่งเก็บน้ํากุฏพิระ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา จาํนวน 50,000 บาท 
 

      

  เพือ่ใชจ้า่ยเป็นคา่ในการเดนิทางไปราชการ ในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่  คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทาง  ดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการ ใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 

      

 



คา่เบีย้เล้ียงพยาน  คา่ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 
คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 
คา่ชดใชค้า่เสยีหาย  หรือคา่สนิไหมทดแทน ฯลฯ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบั
การฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

    
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ท ั่วไป หรือเลือกต ัง้ซ่อมสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
ฯลฯ 

จาํนวน 734,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการเลือกต ัง้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต ัง้กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาํแหน่งที่
วา่ง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่งใหม้กีารเลือกต ัง้ใหมแ่ละกรณีอืน่ ๆ)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา ในงานราช
พธีิ รฐัพธีิ พานประดบั พุม่ดอกไม ้ถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วนัที ่10 พฤศจกิายน 2530 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่ดอกไมเ้พือ่มอบใหบุ้คคล
ตา่งๆ คา่พวงมาลา และพานประดบั พุม่ดอกไม ้
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็น คา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 455,000 บาท 

 
   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ วสัดุสาํนกังาน 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ วสัดุงานบา้นงานครวั 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 30,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 200,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   วสัดกุารเกษตร จาํนวน 5,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 20,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 100,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ วสัดคุอมพวิเตอร์ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   คา่สาธารณูปโภค รวม 268,000 บาท 

 
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 200,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็น คา่ไฟฟ้า   

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล จาํนวน 20,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปา   

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 5,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็น คา่โทรศพัท์   

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 



   คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 3,000 บาท 
       

  เพือ่จา่ยเป็น  คา่ไปรษณีย์    
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 40,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็น คา่บรกิารทางดา้นอนิเทอร์เน็ต 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
  งบลงทุน รวม 392,500 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 392,500 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่นชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) จาํนวน 64,800 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย จดัซ้ือและตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่นชนิด
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ - ขนาด 24,000 บี
ทียู จาํนวน 2 ตวั  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

จดัซ้ือเครือ่งดดูฝุ่ น จาํนวน 14,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยจดัซ้ือเครือ่งดดูฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป ดงัน้ี 
1)  สามารถดดูฝุ่ นและน้ํา 
 2)  เป็นราคาพรอ้มอปุกรณ์ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

จดัซ้ือพดัลมแอร์ จาํนวน 66,000 บาท 
       

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยจดัซ้ือพดัลมแอร์ ชนิดมลีอ้เลือ่นเคลือ่นทีไ่ด ้จาํนวน 2 ตวั 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

 
    

จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ จาํนวน 54,400 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA  - ขนาด 4,500 ANSI Lumens 
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป 
1)  เป็นเครือ่งฉายภาพเลนส์เดยีว สามารถตอ่กบัอปุกรณ์เพือ่ฉายภาพจาก
คอมพวิเตอร์และวดิโีอ 
2)  ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP  
3)  ระดบั SVGA และ XGA เป็นระดบัความละเอยีดของภาพที ่True 
4)  ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดคา่ความสอ่งสวา่งข ัน้ตํ่า 
 หรือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์กาํหนด 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 23,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One สาํหรบังานประมวลผล ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังานสาํนกังาน จาํนวน 16,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังานสาํนกังาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จาํนวน 4,300 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

 
    

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 150,000 บาท 
       

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ รถยนต์สว่นกลาง รถยนต์บรรทุกน้ําดบัเพลงิ รถ       

 



กระเชา้ ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

  งบเงนิอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
 

   เงนิอดุหนุน รวม 60,000 บาท 
 

   เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       
 

    
โครงการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ อาํเภอชนแดน (สถานทีก่ลาง) จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

จาํนวน 20,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาํเภอชนแดน (สถานทีก่ลาง) จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 
    

โครงการงานรฐัพธีิ และงานพธีิวนัสาํคญัของชาต ิ จาํนวน 5,000 บาท 
 

      

  อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอชนแดน โครงการงานรฐัพธีิ และงานพธีิวนัสาํคญั
ของชาต ิตามหนงัสอือาํเภอชนแดน ที ่พช 0518/ว1480 ลง
วนัที ่25 เมษายน 2562 เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ, ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการถวายบายศรีรอ้ยมาลยั รวมน้ําใจถวายหลวงพ่อทบ ประจาํปี 2563 จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอชนแดน โครงการถวายบายศรีรอ้ยมาลยั รวม
น้ําใจถวายหลวงพ่อทบ ประจาํปี 2563 ตามหนงัสืออาํเภอชนแดน ที ่พช 0518/ว
1480 ลงวนัที ่25 เมษายน 2562 เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ, ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการประชาสมัพนัธ์ของดเีมอืงชนแดน จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอชนแดน โครงการประชาสมัพนัธ์ของดเีมืองชน
แดนตามหนงัสืออาํเภอชนแดน ที ่พช 0518/ว1480 ลง
วนัที ่25 เมษายน 2562 เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ, ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       

 
    

โครงการรวมพลงัวนัสตรีสากลอาํเภอชนแดน จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  อดุหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรีอาํเภอชนแดน โครงการรวมพลงัวนัสตรีสากล
อาํเภอชนแดน ตามหนงัสอืคณะกรรมการพฒันาสรีอาํเภอชน
แดน ที ่พช 1/2562 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุน
งบประมาณโครงการรวมพลงัวนัสตรีสากลอาํเภอชนแดน, ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการสนบัสนุนกจิกรรมกิง่กาชาดอาํเภอชนแดน จาํนวน 5,000 บาท 
 

      

  อดุหนุนกิง่กาชาดอาํเภอชนแดน โครงการสนบัสนุนกจิกรรมกิง่กาชาดอาํเภอชน
แดน ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
 งานบรหิารงานคลงั รวม 2,358,540 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 1,989,120 บาท 

 
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,989,120 บาท 

 
   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,167,180 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 4 ตาํแหน่ง ดงัน้ี  
1. ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองคลงั          
 (นกับรหิารงานคลงั) 
2. ตาํแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัชี 
3. ตาํแหน่ง นกัวชิาการพสัด ุ

      

 



4. ตาํแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 24,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นจาํนวนเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒแิละเงนิเพิม่การครองชีพของ
พนกังานสว่นตาํบล  ดงัน้ี 
1. ตาํแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัชี  
2. ตาํแหน่ง นกัวชิาการพสัด ุ
3. ตาํแหน่ง เจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 698,520 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้ง ดงัน้ี 
1. พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 1 ตาํแหน่ง 
    1.1 ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยนกัวชิาการเงนิและบญัชี  
    1.2 ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัดุ 
2. พนกังานจา้งท ั่วไป 3 อตัรา 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 57,420 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพของพนกังานจา้ง 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 305,620 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 4,800 บาท 

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 4,800 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล   

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   คา่ใชส้อย รวม 110,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 40,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
- คา่ถา่ยเอกสาร 
- คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื 
- คา่จา้งเหมาบรกิาร 
- คา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่ว
ทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ หรือสือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา จาํนวน 50,000 บาท 
 

      

  เพือ่ใชจ้า่ยเป็นคา่ในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่นตาํบลและลูกจา้ง ใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เขา้ที่
พกั คา่บรกิาร จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
เครือ่งปริน้เตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 190,820 บาท 

 
   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 90,820 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 



   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 100,000 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่   

ตลบัหมกึ  แผนดสิก์  แผน่ซีด ี โปรแกรม ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
  งบลงทุน รวม 63,800 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 63,800 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

เกา้อีส้าํหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน จาํนวน 2,800 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีส้าํหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 46,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One สาํหรบังานประมวลผล ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม จาํนวน 2 เครือ่ง 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี จาํนวน 15,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 242,260 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 227,260 บาท 
 

   คา่ใชส้อย รวม 90,000 บาท 
 

   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
 

    
กจิกรรม 7 วนั รณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละ
สงกรานต์ 

จาํนวน 20,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยกจิกรรม 7 วนั รณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง
เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต์  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 30,000 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัและไฟป่า จาํนวน 40,000 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า ตามภารกจิถา่ย

โอนควบคมุไฟป่า โดยเตรียมความพรอ้มเพือ่จดัการปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 137,260 บาท 

 
   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 64,960 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 
- ตูส้ญัญาณไฟหยุด-ตรวจ ชนิดแผงทบึ มไีฟกระพรบิ
ดา้นบน กวา้ง 0.45 เมตร ยาว 1.20 เมตร สงู 1.85 เมตร พรอ้ม ชือ่ อบต. จาํนว
น  2  อนั 
- กรวยจราจร ขนาด สงู 80 เซนตเิมตร พรอ้มแถบสะทอ้นแสง
และ ชือ่ อบต. จาํนวน 12 ชิน้ 
-แผงก ัน้จราจร ขนาด สงู 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร ไมม่ีลอ้ จาํนวน  6  ชิน้ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 72,300 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ  
- สายสง่น้ําดบัเพลงิยางสงัเคราะห์ 3 ช ัน้       
  พรอ้มขอ้ตอ่ทองเหลือแบบสวมเร็ว 

      

 



ขนาด  1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จาํนวน 2 เสน้  
ขนาด  2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จาํนวน 2 เสน้  
- แทน่ปืนรูปหวัใจพรอ้มหวัฉีด                           
  ลาํตรง ขนาด 2.5 นิ้วx24 นิ้ว จาํนวน  1  แทน่ 
-ขอ้แยกสายสง่น้ําประจาํรถดบัเพลงิชนิด 3 ทาง   
 ขนาด 25 นิ้ว x 25 นิ้ว x 25 นิ้ว จาํนวน  1  ชิน้ 
-ตะกรา้กรองผงโลหะ ขนาด 4 นิ้ว จาํนวน  1  ชิน้  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

  งบลงทุน รวม 15,000 บาท 
 

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 15,000 บาท 
 

   ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง       
 

    
จดัซ้ือเลือ่ยโซย่นต์ จาํนวน 15,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเลือ่ยโซย่นต์ เพือ่ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั -
 เลือ่ยโซย่นต์  เบนซนิ 2  จงัหวะ ขนาดบาร์ 18 นิ้ว จาํนวน 1 เครือ่ง   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 แผนงานการศกึษา 
 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,059,320 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 1,805,820 บาท 
 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,805,820 บาท 
 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,057,740 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล ดงัน้ี   
1. ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จาํนวน 491,220 บาท 
2. ตาํแหน่ง ครู จาํนวน 2 อตัรา 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวน 566,520 บาท 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 21,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะ ครู จาํนวน 1 อตัรา 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป       

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 641,400 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่พนกังานจา้ง ดงัน้ี    
1.พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา 
   1.1ตาํแหน่ง ผช.นกัวชิาการศกึษา 
   1.2ตาํแหน่ง ผูด้แูลเด็ก 2 อตัรา   
2.พนกังานจา้งท ั่วไป 1 อตัรา 
    2.1 ตาํแหน่งคนงานท ั่วไป 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้    จาํนวน 399,480 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   จาํนวน 241,920 บาท       

      

 
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 43,680 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้ง ดงัน้ี    
1.พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา 
   1.1ตาํแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก 2 อตัรา   
2.พนกังานจา้งท ั่วไป 1 อตัรา 
   2.1 ตาํแหน่งคนงานท ั่วไป 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวน 31,680 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จาํนวน 12,000 บาท 

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 245,000 บาท 

 
   คา่ใชส้อย รวม 190,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท 
       

  เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  
- คา่ถา่ยเอกสาร       

 



- คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื 
- คา่ซกัฟอก ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
 

    
กจิกรรมประดบัตกแตง่ธงทวิรูปพระบรมฉายาลกัษณ์และตราสญัลกัษณ์ จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประดบัตกแตง่ธงทวิรูปพระบรมฉายาลกัษณ์และตรา
สญัลกัษณ์ พรอ้มตกแตง่ประผา้ในพธีิเนื่องในงานพธีิเฉลมิพระเกียรตเินื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ มหศิรภูมพิลราชวรางกูร กติสิริสิมบรูณ์อดลุยเดช สยา
มนิทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชริเกลา้
เจา้อยูห่วั วนัที ่28 กรกฎาคม 2563, วนัเฉลมิพระชนมพรรษาราชนีิในรชักาล
ที ่10 สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรม
ราชนีิ วนัที ่3 มถิุนายน 2563, สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง วนัที1่2 สงิหาคม  2563  และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา จาํนวน 30,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่นตาํบลและ
ลูกจา้ง ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ของพนกังานสว่น
ตาํบล และพนกังานจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูภ้าษาตา่งประเทศเพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
(AEC) ประจาํปี พ.ศ. 2563 

จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูภ้าษาตา่งประเทศเพือ่รองรบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) ประจาํปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก ่ นกัเรียน (ตอ่เนื่อง) ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2563 ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็น คา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   คา่วสัด ุ รวม 40,000 บาท 

 
   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ฯลฯ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ แผนดสิก์ แผน่
ซีดี โปรแกรม ฯลฯ โดยรวมถงึศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 4 ศนูย์ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่สาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

 
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 10,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 4 ศนูย์ ในสงักดั อบต.ทา่ขา้ม 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล จาํนวน 5,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 4 ศนูย์ ในสงักดั 
อบต.ทา่ขา้ม 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
  งบลงทุน รวม 8,500 บาท 

 



   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 8,500 บาท 
 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       
 

    
จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา จาํนวน 8,500 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์สาํนกังานโตะ๊หมูบ่ชูา 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 2,322,260 บาท 

 
  งบดาํเนินงาน รวม 1,106,260 บาท 

 
   คา่ใชส้อย รวม 386,500 บาท 

 
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

 
    

คา่อาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กปฐมวยัใน ศพด. จาํนวน 245,000 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็ก

เล็ก จาํนวน 245 วนั เด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2562 อตัราคนละ 20 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการสนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) จาํนวน 85,000 บาท 
       

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป       

 
    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาสาํหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) จาํนวน 56,500 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัเด็กปฐมวยั(อายุ 3 -5 ปี) ในศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 
1. คา่หนงัสอืเรียน อตัราคนละ 200บาท/ปี จาํนวน 10,000 บาท 
2. คา่อปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี จาํนวน 10,000 บาท 
3. คา่เครือ่งแบบนกัเรียน อตัราคนละ 300 บาท/ปี  จาํนวน 15,000 บาท 
4. คา่จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน อตัราคนละ 430 บาท/ปี จาํนวน 21,500 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 719,760 บาท 

 
   คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 719,760 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จาํนวน  678,335    บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้           จาํนวน    41,425    บาท 

      

 
  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,216,000 บาท 

 
   เงนิอดุหนุน รวม 1,216,000 บาท 

 
   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 
    

อดุหนุนโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั จาํนวน 1,216,000 บาท 
 

      

  เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั ต ัง้ไว ้1,216,000 บาท เพือ่
อดุหนุนโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กเล็ก - ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2562 อตัราคนละ 20 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 แผนงานสาธารณสขุ 
 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 1,123,220 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 833,220 บาท 
 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 833,220 บาท 
 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 491,220 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 1 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 

1. ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 288,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป ตาํแหน่ง คนงานท ั่วไป 
1. พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 1 ตาํแหน่ง 
  1.1 ผช.นกัจดัการงานท ั่วไป 

      

 



2. พนกังานจา้งท ั่วไป 1 อตัรา 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจ้างท ั่วไป ตาํแหน่ง คนงาน

ท ั่วไป   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 290,000 บาท 

 
   คา่ใชส้อย รวม 270,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 250,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยคา่ใชส้อย มดีงัน้ี  
- คา่ถา่ยเอกสาร 
- คา่จา้งเหมาบรกิาร  
- คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื 
- คา่ซกัฟอก  
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่ว
ทางวทิยุกระจา่ยเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  เพือ่ใชจ้า่ยเป็นคา่ในการเดนิทางไปราชการ ในราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร เชน่  คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทาง  ดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการ ใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
คา่เบีย้เล้ียงพยาน  คา่ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 
คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 
คา่ชดใชค้า่เสยีหาย  หรือคา่สนิไหมทดแทน ฯลฯ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบั
การฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท 

 
   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุาํนกังาน  เชน่  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ฯลฯ   

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ แผนดสิก์ แผน่
ซีดี โปรแกรม ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
 งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 410,000 บาท 

 
  งบดาํเนินงาน รวม 190,000 บาท 

 
   คา่ใชส้อย รวม 190,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

คา่สาํรวจขอ้มลูจาํนวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สาํรวจขอ้มูลสนุขัและแมว ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพษิสนุขับา้ ตามปณิธาน สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 
    ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 



   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
 

    
โครงการป้องกนัและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่ จาํนวน 80,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิตอ่ เชน่ โรคไขเ้ลือดออก  โรคทีเ่กดิจากยุงลายเป็นพาหะของโรค โรค
ไขห้วดันก โรคไขห้วดัใหญส่ายพนัธ์ใหม ่2009 และโรคตดิตอ่อบุตัิ
ใหม ่ฯลฯ  โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดันิทรรศการ คา่จดัทาํสือ่รณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ทุกรูปแบบ คา่จดัซ้ือสารเคมี วสัดแุละอปุกรณ์ เพือ่ใชใ้นการ
ดาํเนินการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการฯ ถือปฏบิตัติามระเบยีบการทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย
ในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557, หนงัสอื กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลง
วนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ง การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรหิารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่, หนงัสืออาํเภอชนแดน ที ่พช 0023.8/ว 2559 ลง
วนัที ่16 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ขอความรว่มมอืดาํเนินการตามมาตรการสาํคญั
ในการป้องกนัควบคมุโรคมือ เทา้ ปาก ในชว่งฤดกูาลระบาด และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ั่ง หรือหนงัสอืส ั่งการกาํหนด 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสนุขับา้ จาํนวน 60,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสนุขับา้ ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 0120  ลง
วนัที ่12 มกราคม 2560 เรือ่ง แนวทางการดาํเนินงานและควบคมุโรคพษิสนุขับา้
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ,หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ ว 1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2560 เรือ่ง แนวทางการ
ดาํเนินโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ตามปณิธาน
สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี เพิม่เตมิ และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ั่ง หรือหนงัสอืส ั่งการกาํหนด 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัรกัษาโรคแกป่ระชาชนตาํบลทา่ขา้ม จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัรกัษาโรคแก่
ประชาชนตาํบลทา่ขา้ม ไดแ้ก ่การอบรมใหค้วามรูก้ารคดัแยกขยะมลูฝอย, การ
ประชา สมัพนัธ์เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารผา่นสือ่ตา่งๆ เชน่ แผน่พบั,โปสเตอร์, เว็ป
ไซต์ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามระเบยีบการทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557, หนงัสอื กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลง
วนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ง การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรหิารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่, หนงัสืออาํเภอชนแดน ที ่พช 0023.8/ว 302 ลง
วนัที ่25 มกราคม 2561 เรือ่ง แผนปฎบิตักิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน “จงัหวดั
สะอาด” ประจาํปี 2561 และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ั่ง หรือหนงัสอืส ั่ง
การกาํหนด 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการอบรมป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมป้องกนัและควบคมุโรคเอดส์และ
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ ไดแ้ก ่การอบรมใหค้วามรูโ้รคเอดส์และโรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์, การประชาสมัพนัธ์เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารผา่นสือ่ตา่งๆ เชน่ แผน่พบั
,โปสเตอร์, เว็ปไซต์ ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
  งบเงนิอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

 
   เงนิอดุหนุน รวม 220,000 บาท 

 
   เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

 
    

อดุหนุนสาํหรบัการดาํเนินงานตามโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ จาํนวน 220,000 บาท 
 

      

  เงนิอดุหนุนสาํหรบัการดาํเนินงานตามโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ ต ัง้
ไว ้220,000 บาท เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตาํบลทา่
ขา้ม 11 หมูบ่า้นๆ ละ 20,000 บาท  ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจา่ย

      

 



ประจาํปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,347,900 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 671,400 บาท 
 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 671,400 บาท 
 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 389,400 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 1 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 

1. ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองชา่ง 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองชา่ง 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 216,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน 2 อตัรา 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
      

 
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 24,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ัว้คราวสาํหรบัพนกังานจา้ง
ท ั่วไป จาํนวน 2 อตัรา   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 671,000 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 181,000 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 132,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรการกาํหนดราคากลาง ตาม
มต ิครม. 13 มนีาคม 2555 และคา่ตอบแทนคณะกรรมการตาม
หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวนัที ่26 กนัยายน 60 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล     

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 7,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล   

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   คา่ใชส้อย รวม 140,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชส้อย มดีงัน้ี 
. คา่ถา่ยเอกสาร 
. คา่จา้งเหมาบรกิาร 
- คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื 
- คา่ซกัฟอก  
- คา่โฆษณาและเผยแพร(่รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 
ขา่วทางวทิยุกระจา่ยเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)  
- คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

 
    

กจิกรรมฝึกอบรมผูด้แูลระบบประปา จาํนวน 30,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยกจิกรรมฝึกอบรมผูด้แูลระบบประปาหมูบ่า้นในเขตองค์การ
บรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้ม ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา จาํนวน 80,000 บาท 
         เพือ่ใชจ้า่ยเป็นคา่ในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนาของพนกังานสว่น       
 



ตาํบลและลูกจา้ง ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เขา้ทีพ่กั คา่บรกิาร จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทาง
ดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช ้สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่ง

ปริน้เตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งมอืชา่ง ประปาหมูบ่า้น ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 350,000 บาท 

 
   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 200,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า พรอ้ม
ขา หรือกา้น ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 100,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ หนิ ปนูซีเมนต์ อฐิ เหล็ก ยางมะตอย
ผสมเสร็จ ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ตลบัหมกึ แผน่ดสิก์ แผน่
ซีดี โปรแกรม ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
  งบลงทุน รวม 5,500 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 5,500 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จาํนวน 5,500 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ดงัน้ี 
 1)  มมีอืจบัชนิดบดิ 
 2)  มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
 3)  คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
 งานไฟฟ้าถนน รวม 3,426,200 บาท 

 
  งบลงทุน รวม 3,426,200 บาท 

 
   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 3,426,200 บาท 

 
   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10 บา้นเขาบอ่ทอง สายบา้นนาง
มาลยั ปทัทุม – เขาสกั 

จาํนวน 175,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10 บา้นเขาบอ่ทอง สาย
บา้นนางมาลยั ปทัทุม – เขาสกั ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ความ
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 280.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 204 กาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 บา้นวงัปลาชอ่น สายวงัปลาชอ่น - 
โคกสงู 

จาํนวน 147,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 บา้นวงัปลาช่อน สายบา้น
วงัปลาชอ่น-บา้นโคกสงู ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 240.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 203 กาํหนด) 

      

 



ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 บา้นโคกสงู สายทา้ยหมูบ่า้น จาํนวน 251,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 บา้นโคกสงู สายทา้ย
หมูบ่า้น ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 400.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 204 กาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 บา้นกุฏพิระ สายวดัป่าเขาชอ่งลม
เฉลมิราช 

จาํนวน 156,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 บา้นกุฏพิระ สายวดัป่าเขา
ชอ่งลมเฉลมิราช ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 250.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 203 กาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 บา้นดงแขวน ซอยคุม้ 3 (สวน
แตง) 

จาํนวน 201,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 บา้นดงแขวน คุม้ 3 ซอย
สวนแตง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 320.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 204 กาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่8 บา้นตะกุดจ ั่น ซอยบา้นนางจาํลอง 
พนัธวงค์ 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่8 บา้นตะกุดจ ั่น ซอยบา้น
จาํลอง พนัธวงค์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 160.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 204 กาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่8 บา้นตะกุดจ ั่น ซอยบา้นนางวนั
เพ็ญ สนิจุย้ 

จาํนวน 75,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่8 บา้นตะกุดจ ั่น ซอยบา้น
นางวนัเพ็ญ สนิจุย้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 120.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 204 กาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่8 บา้นตะกุดจ ั่น สายตะกุดจ ั่น – เขา
รงัแตน 

จาํนวน 125,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่8 บา้นตะกุดจ ั่น สายตะกุด
จ ั่น – เขารงัแตน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที ่คสล. ไมน้่อยกวา่ 200.00 ตาราง
เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตราฐานทาง สาํหรบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ แบบเลขที ่ทถ- 2- 204 กาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม หมูท่ี ่2 บา้นวงัปลาชอ่น ถนนสายรมิคลองลาํหมตีาย จาํนวน 131,200 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 บา้นวงัปลา
ซอ่น ถนนสายรมิคลองหมี
ตาย กวา้ง 1.80 เมตร สงู 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จาํนวน 1 ชอ่งทางน้ํา
ไหล (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งรางสง่น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก (รูปตวัยู) หมูท่ี ่4 บา้นกุฏพิระ ซอย
ตน้ยาง 

จาํนวน 184,000 บาท 

         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการกอ่สรา้งรางสง่น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก (รูปตวัยู) หมู่       
 



ที ่4 บา้นกุฏพิระ ซอยตน้ยาง กวา้งเฉลีย่ 0.40 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.30 เมตร ยาว
รวม 220.00 เมตร ตามทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

    
โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่7 บา้นหนองโก คุม้ที ่4 จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่7 บา้นหนองโก คุม้ที ่4 ขนาดเสน้ผา่น
ศนูย์กลาง 4 นิ้ว ลกึไมน้่อยกวา่ 60.00 เมตร พรอ้มตดิต ัง้เครือ่งสบูน้ําแบบจมน้ํา
ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 1.5 แรงมา้  (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่น
ตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่1 บา้นทา่ขา้ม ซอยทพิวรรณ จาํนวน 96,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่1 บา้นทา่ขา้ม ซอยอา่ง
หนิ กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 800.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 640.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่1 บา้นทา่ขา้ม ซอยบษุบง จาํนวน 45,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือกพรอ้มวางทอ่คอนกรีตเสรมิ
เหล็กขนาด เสน้ผา่นศนูย์กลาง 60 เซนตเิมตร หมูท่ี ่1 บา้นทา่ขา้ม ซอย
บษุบง  กวา้งเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 180.00 ลูกบาศก์เมตร
พรอ้มวางทอ่คอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด เสน้ผา่น
ศนูย์กลาง 60 เซนตเิมตร       จาํนวน 6 ทอ่น  (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การ
บรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่1 บา้นทา่ขา้ม ซอยอา่งหนิ จาํนวน 108,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่1 บา้นทา่ขา้ม ซอยอา่ง
หนิ กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 900.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 720.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่11 บา้นเขาดนิ ซอยตรงขา้มหน้า
โรงเรียนเขาบอ่ทอง 

จาํนวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่11 บา้นเขาดนิ ซอยตรง
ขา้มโรงเรียนบา้นเขาบอ่ทอง กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว
รวม 1,000.00 เมตร ความหนาเฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไม่
น้อยกวา่ 800.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบล
ทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่11 บา้นเขาดนิ ซอยบา้นนายเชดิ 
สงิห์โต 

จาํนวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่11 บา้นเขาดนิ ซอยบา้น
นายเชดิ  สงิห์โต กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 800.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่5 บา้นตะกุดเป้า ซอยศาลา
ประชาคม 

จาํนวน 9,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่5 บา้นตะกุดเป้า ซอย
ศาลาประชาคม กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 64.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่5 บา้นตะกุดเป้า ซอยสมานชยั จาํนวน 120,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่5 บา้นตะกุดเป้า ซอย
สมานชยั  กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 800.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 

      

 



ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

    
โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่5 บา้นตะกุดเป้า สายตะกุดเป้า – 
เขาดนิ 

จาํนวน 156,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่5 บา้นตะกุดเป้า สายตะ
กุดเป้า - เขาดนิ กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 1,300.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 1,040.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่6 บา้นดงแขวน ซอยคลองมว่ง จาํนวน 120,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่6 บา้นดงแขวน ซอย
คลองมว่ง กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 800.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่7 บา้นหนองโก ซอยบา้นนางบวั
แพน 

จาํนวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่7 บา้นหนองโก ซอยบา้น
นางบวัแพน กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 800.00 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือก หมูท่ี ่9 บา้น กม. 39 ซอยบา้นนาง
อรวรรณ กนัยนต์ – ถนนใหญ ่

จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือก หมูท่ี ่9 บา้น กม.39 ซอยบา้น
นางอรวรรณ กนัยนต์ – ถนนใหญ ่ กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว
รวม 250.00 เมตร ความหนาเฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไม่
น้อยกวา่ 200.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบล
ทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการซ่อมแซมถนนดนิดว้ยวสัดคุดัเลือกพรอ้มวางท่อ หมูท่ี ่10 บา้นเขาบอ่ทอง 
สายหลงัวดั 

จาํนวน 89,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนดนิ ดว้ยวสัดุคดัเลือกพรอ้มวางทอ่คอนกรีตเสรมิ
เหล็กขนาด เสน้ผา่นศนูย์กลาง 60 เซนตเิมตร หมูท่ี ่10 บา้นเขาบอ่ทอง ซอยหลงั
วดัเขาบอ่ทอง กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 650.00 เมตร ความหนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร โดยใชป้รมิาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 520.00 ลูกบาศก์เมตร
พรอ้มวางทอ่คอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด เสน้ผา่น
ศนูย์กลาง 60 เซนตเิมตร จํานวน 6 ทอ่น  (รายละเอยีดตามแบบทีอ่งค์การบรหิาร
สว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการตอ่เตมิศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่9 บา้น กม.39 (กลุม่เขารงัแตน) จาํนวน 217,400 บาท 
 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่9  บา้น ก.ม.39 กลุม่เขารงั

แตน (รายละเอยีดตามองค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการตอ่เตมิอาคารทีเ่ก็บของสาํนกังานองค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้ม หมูท่ี ่4  
บา้นกุฏพิระ 

จาํนวน 164,600 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิอาคารทีเ่ก็บของสาํนกังาน อบต.ทา่ขา้ม หมูท่ี ่4 บา้นกุฏิ
พระ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (รายละเอยีดตามองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
    

โครงการตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทาง หมูท่ี ่10 บา้นเขาบอ่ทอง จาํนวน 24,600 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทางสาธารณะ หมูท่ี ่10  บา้นเขาบอ่
ทอง ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ หลอดคู ่ขาโคม
เหล็ก เสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมน้่อยกวา่ 1.50 ม. ฝาครอบพลาสตกิ
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งครบชุด จาํนวน 5 ชุด (รายละเอยีดตามองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทาง หมูท่ี ่11 บา้นเขาดนิ จาํนวน 14,700 บาท 
 



      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทางสาธารณะ หมูท่ี ่11  บา้นเขา
ดนิ ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ หลอดคู ่ขาโคม
เหล็ก เสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมน้่อยกวา่ 1.50 ม. ฝาครอบพลาสตกิ
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งครบชุด จาํนวน 3 ชุด (รายละเอยีดตามองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทาง หมูท่ี ่2 บา้นวงัปลาชอ่น จาํนวน 19,600 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทางสาธารณะ หมูท่ี ่2  บา้นวงัปลา
ซอ่น ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ หลอดคู ่ขาโคม
เหล็ก เสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมน้่อยกวา่ 1.50 ม. ฝาครอบพลาสตกิ
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งครบชุด จาํนวน 4 ชุด (รายละเอยีดตามองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทาง หมูท่ี ่3 บา้นโคกสงู จาํนวน 49,200 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทางสาธารณะ หมูท่ี ่3  บา้นโคก
สงู  ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ หลอดคู ่ขาโคม
เหล็ก เสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมน้่อยกวา่ 1.50 ม. ฝาครอบพลาสตกิ
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งครบชุด จาํนวน 10 ชุด (รายละเอียดตามองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทาง หมูท่ี ่7 บา้นหนองโก ถนนสายทา่ขา้ม – 
หนองโก 

จาํนวน 24,600 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทางสาธารณะ หมูท่ี ่7  บา้นหนอง
โก  ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ หลอดคู ่ขาโคม
เหล็ก เสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมน้่อยกวา่ 1.50 ม. ฝาครอบพลาสตกิ
พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งครบชุด จาํนวน 5 ชุด (รายละเอยีดตามองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทาง หมูท่ี ่9 บา้น กม.39 (กลุม่เขารงัแตน) จาํนวน 49,200 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งรายทางสาธารณะ หมูท่ี ่9  บา้น ก.ม.
39 กลุม่เขารงัแตน  ตดิต ัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ หลอด
คู ่ขาโคมเหล็ก เสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมน้่อยกวา่ 1.50 ม. ฝาครอบ
พลาสตกิพรอ้มอปุกรณ์ตอ่พ่วงครบชุด จาํนวน 10 ชุด (รายละเอยีดตามองค์การ
บรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารทีเ่ก็บของสาํนกังานองค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่
ขา้ม หมูท่ี ่4 บา้นกุฏพิระ 

จาํนวน 84,100 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารทีเ่ก็บของสาํนกังาน อบต.ทา่ขา้ม หมู่
ที ่4  บา้นกุฏพิระ  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร  (รายละเอยีดตาม
องค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้มกาํหนด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 

 งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 110,000 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 110,000 บาท 
 

   คา่ใชส้อย รวม 110,000 บาท 
 

   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
 

    

กจิกรรมสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัทาํแผนชุมชน และกจิกรรมสนบัสนุน การจดั
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพฒันาผูนํ้าชุมชน สรา้งเครือขา่ยองค์กรชุมชนและ
สนบัสนุน การขบัเคลือ่นแผนชุมชนแบบบรูณาการเพือ่นําขอ้มลูมาจดัทาํเป็น
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย(กจิกรรมสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัทาํแผนชุมชน และ
กจิกรรมสนบัสนุน การจดัประชุมประชาคมแผนชุมชน การพฒันาผูนํ้า
ชุมชน สรา้งเครือขา่ยองค์กรชุมชนและสนบัสนุน การขบัเคลือ่นแผนชุมชนแบบ
บรูณาการเพือ่นําขอ้มูลมาจดัทาํเป็นแผนพฒันาทอ้งถิน่ ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจา่ย

      

 



ประจาํปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

    
โครงการป้องกนัพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุ ประจาํปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 30,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัพลดัตกหกลม้ใน
ผูส้งูอายุ ประจาํปี พ.ศ. 2563 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการรณรงค์ตอ่ตา้นยาเสพตดิ จาํนวน 30,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชโ้ครงการรณรงค์ตอ่ตา้นยาเสพตดิ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการสง่เสรมิสขุภาพผูสู้งอายุและคนพกิารในเขตองค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่
ขา้ม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุและคนพกิารในเขต
องค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้ม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบั
การฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 50,000 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 50,000 บาท 
 

   คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 
 

   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
 

    
กจิกรรมวนัสาํคญัแหง่ชาต ิ จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย กจิกรรมวนัสาํคญัแหง่ชาต ิเชน่ 
- กจิกรรมวนัพ่อแหง่ชาต ิวนัแมแ่หง่ชาต ิ
- กจิกรรมวนัขา้พรรษา 
- กจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ
- กจิกรรมแหลง่เรียนรู ้นอกสถานศกึษา  
ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการแขง่ขนักีฬาประเพณี “ชงโค – จามจุรี” เพือ่ความปรองดองสมานฉนัท์ 
ประจาํปี พ.ศ. 2563 

จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการแขง่ขนักีฬาประเพณี “ชงโค – จามจุรี” เพือ่ความ
ปรองดองสมานฉนัท์ ประจาํปี พ.ศ. 2563  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา
เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 150,000 บาท 

 
  งบดาํเนินงาน รวม 150,000 บาท 

 
   คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท 

 
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

 
    

กจิกรรมสง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ จาํนวน 120,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีขององค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่
ขา้ม ไดแ้ก ่ 
- ประเพณีวนัสงกรานต์  
- ประเพณีแหเ่ทียนจาํนําพรรษา  
- ประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์  
    ฯลฯ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการการเรียนรูป้ระชาธปิไตย เขา้คา่ยอบรมธรรมะ หา่งไกลยาเสพตดิ จาํนวน 30,000 บาท 
 



      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการการเรียนรูป้ระชาธปิไตย เขา้คา่ยอบรม
ธรรมะ หา่งไกลยาเสพตดิ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 แผนงานการเกษตร 
 

 งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้ รวม 60,000 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 60,000 บาท 
 

   คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 
 

   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
 

    

กจิกรรมสง่เสรมิ สนบัสนุนโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํรสิมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํรสิมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม
รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ การจดันิทรรศการ ป้ายประชา สมัพนัธ์ แผน่
พบั โปสเตอร์ สติก๊เกอร์ แผน่ซีดี คา่กลา้ไม ้คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร ฯลฯ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเกีย่วเนื่องกบัโครงการฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
    

โครงการ “รกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ” จาํนวน 30,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ “รกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ”  ในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน้ําและป่า รวมท ัง้สรา้งจติสาํนึกของประชาชนในการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตโิดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรมรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ การจดันิทรรศการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ แผน่
พบั โปสเตอร์ สติก๊เกอร์ แผน่ซีดี ฯลฯ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเกีย่วเนื่องกบั
โครงการฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 แผนงานงบกลาง 
 

 งบกลาง รวม 14,674,400 บาท 
 

  งบกลาง รวม 14,674,400 บาท 
 

   งบกลาง รวม 14,674,400 บาท 
 

   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 180,600 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม  
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่,  
    หนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.5/ว 9 ลง
วนัที ่22 มกราคม 2557, พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533,  
    หนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.5/ว 81 ลง
วนัที ่10 กรกฎาคม 2557 
ประกนัสงัคมพนกังานจา้ง 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้166,920 บาท และ 
ประกนัสงัคมผูช้่วยครูผูด้แูลเด็ก 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 13,680 บาท 

      

 
   เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 9,970,800 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเงนิสาํหรบัสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่
ผูส้งูอายุ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
   เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 3,362,400 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเงนิสาํหรบัสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กค่นพกิารหรือ
ทุพพลภาพ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

      

 
   เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 78,000 บาท 

       
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ ใชจ้า่ยเงนิสงเคราะห์ เพือ่การยงัชีพสาํหรบัผูต้ดิเช้ือโรคเอดส์ใน

ตาํบล จาํนวน 13 คน ๆ ละ 500 บาท จาํนวน 12 เดอืน       

 



ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

   สาํรองจา่ย จาํนวน 700,000 บาท 
 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัและบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนที่
เกดิจากสาธารณภยัตา่งๆ  เชน่ การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั น้ําป่าไหล
หลาก แผน่ดนิ ถลม่ภยัแล้ง ภยัหนาว อคัคภียั และไฟป่า ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จาํนวนเงนิ 150,735 บาท และ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวนเงนิ 549,265 บาท 

      

 
   รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

 
    

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) จาํนวน 110,900 บาท 
       

  เพือ่จา่ยเป็น เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้       

 
   เงนิชว่ยพเิศษ จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ จาํนวน 3 เทา่ของเงนิเดอืน ในกรณีพนกังานสว่น
ตาํบล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององค์การบรหิารสว่นตาํบลทา่ขา้ม ถงึแก่
ความตายในระหวา่งรบัราชการ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 1093 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2554 เรือ่ง การจา่ยเงนิ
ชว่ยพเิศษของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูร้บับาํนาญ และขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ซึง่
ถงึแกค่วามตาย 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จาํนวน 193,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) มี
รายระเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 
    เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) เพือ่จา่ยเป็น
เงนิบาํเหน็จรายเดอืนและบาํเหน็จรายเดอืนลูกจา้งประจาํ  
ตามหนงัสอืสาํนกังานกองทุนบาํเหน๊จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2560 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ จาํนวน 28,700 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิบาํเหน็จรายเดอืนและบาํเหน็จรายเดอืนลูกจา้งประจาํ ตามหนงัสอื
สาํนกังานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 30 ลง
วนัที ่12 กรกฎาคม 2560 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
                  
                   


