
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม

อําเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,875,159 บาท
งบกลาง รวม 13,875,159 บาท

งบกลาง รวม 13,875,159 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 224,595 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, 
    หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533, 
    หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ประกันสังคมพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได 210,915 บาท และ
ประกันสังคมผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 13,680 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,474,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,527,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพสําหรับผูติด
เชื้อโรคเอดสในตําบล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสํารองจาย จํานวน 930,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ  เชน การป้องกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดิน ถลมภัยแลง ภัย
หนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวนเงิน 48,996 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 881,004 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 28,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จรายเดือนลูกจาง
ประจํา ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 406,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) มีรายระเอียดดังตอไปนี้
    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ
.ท.) เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จรายเดือน
ลูกจางประจํา 
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 144,064 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 3 เทา
ของเงินเดือน ในกรณีขาราชการ/พนักงาน ขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวยพิเศษ
ของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ และขาราชการสวนทอง
ถิ่นซึ่งถึงแกความตาย
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 3 เทาของเงิน
เดือน ในกรณีพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวยพิเศษของขา
ราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ และขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งถึง
แกความตาย
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 3 เทาของเงิน
เดือน ในกรณีลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวยพิเศษของขา
ราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ และขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งถึง
แกความตาย
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,941,160 บาท

งบบุคลากร รวม 6,380,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
1. เงินเดือนนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 20,400 บาท  
2. เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220
 บาท รวม 269,280 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 1,750 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต.จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 880 บาท 
รวม 21,120 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
1. คาตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750
 บาท รวม 21,000 บาท
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 880
 บาท 
รวม 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 7,200 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,627,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ดังนี้
1. คาตอบแทน ประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 11,220
 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
2. คาตอบแทน รองประธานสภา อบต.จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
3. คาตอบแทน สมาชิกสภา อบต. 16 คน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 1,382,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน เลขานุการสภา อบต. จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 7,200 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,982,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,327,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 9 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น)
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น)
3. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
4. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
5. ตําแหนง นิติกร  
6. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงาน จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 84,000 บาท
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 42,000 บาท
3. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 42,000
 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 199,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง ภารโรง
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,093,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง 
1.1 ตําแหนง ผช.จนท.ธุรการ 
1.2 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  
2. พนักงานจางทั่วไป 7 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 87,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ
1.1 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  
2. พนักงานจางทั่วไป 7 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 2,178,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:38:59 หนา : 8/51



ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก 
- คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาจางเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
    1. คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการ
ไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
    2. คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติมคา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา
    1. คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
    2. คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ
- คาติดตั้งโทรศัพท
    1. คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
- คาแปลเอกสาร หรือคาบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- คารับรอง
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ  เชน วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล
ที่ 10 ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมบํารุงรักษา/ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม และแหลงทองเที่ยวอางเก็บน้ํากุฎิพระ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายกิจกรรมบํารุงรักษา/ปรับปรุงภูมิทัศนสวน
สาธารณะเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม และแหลงทองเที่ยวอางเก็บน้ํากุฏิพระ 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทาง  ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ ใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสีย
หาย  หรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่น ๆ) 
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวนเงิน 600,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 100,000 บาท
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวง
มาลา ในงานราชพิธี รัฐพิธี พานประดับ พุมดอกไม ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับ พุมดอกไม
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ผูนําและประชาชนทั่วไปในตําบลทาขาม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําและประชาชน
ทั่วไปในตําบลทาขาม
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร
ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า  
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวนเงิน 100,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 100,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานอินเทอรเน็ต
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 321,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 321,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 4,600 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 2
 ตัว
ตั้งจายจากเงินรายได

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด
ตรง ทําลายครั้งละ 10 แผน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ตั้งจายจากเงินรายได

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิดแขวน ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ - ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 ตัว 
ตั้งจายจากเงินรายได

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:38:59 หนา : 13/51



เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (lnk Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง รถ
ยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง รถกระเชา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอชนแดน (สถานที่กลาง) จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอชน
แดน (สถานที่กลาง) จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี และงานพิธีวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการงานรัฐพิธี และ
งานพิธีวันสําคัญของชาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ
อําเภอชนแดน ที่ พช 0518/ว2762 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการถวายบายศรีรอยมาลัย รวมน้ําใจถวายหลวงพอทบ จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการถวายบายศรี
รอยมาลัย รวมน้ําใจถวายหลวงพอทบ ประจําปี 2565 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช 0518/ว2762
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการประชาสัมพันธของดีเมืองชนแดน จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการประชาสัมพันธ
ของดีเมืองชนแดนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสืออําเภอ
ชนแดน ที่ พช 0518/ว2762 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชนแดน โครงการรวมพลัง
วันสตรีสากลอําเภอชนแดน

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชนแดน โครงการรวม
พลังวันสตรีสากลอําเภอชนแดน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอชนแดน

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอชนแดน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกิ่ง
กาชาดอําเภอชนแดน ที่ พช 0518(กช)/ว2759 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตั้งจายจากรายได
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 658,080 บาท
งบบุคลากร รวม 653,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 653,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 257,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 
1.1 ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 4,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,522,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,172,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,172,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,217,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 ตําแหนง ดังนี้ 
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง         
 (นักบริหารงานคลัง)
2. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
3. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
4. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,780 บาท

เพื่อจายเป็นจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิและเงินเพิ่มการ
ครองชีพของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 831,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง
    1.1 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
    1.2 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
2. พนักงานจางทั่วไป 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 69,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาจางเหมาบริการ
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ) ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเขาที่พัก คา
บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  
ตลับหมึก  แผนดิสก  แผนซีดี  โปรแกรม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 24,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 681,780 บาท

งบบุคลากร รวม 302,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 302,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 302,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 39,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,300 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 340,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 340,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอดูดดับเพลิงน้ําขนาด 3 นิ้ว ยาวทอน
ละ 15 ฟุต พรอมอุปกรณขอตอ หัวกะโหลก และตะกรา
หวายกรองผง จํานวน 3  ทอน
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (lnk Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงและซอมแซมรถบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงและซอมแซมรถบรรทุกน้ําชวย
ดับเพลิง บพ - 2596 เพชรบูรณ ปรับปรุงและซอมแซมถังบรรจุ
น้ํา ขนาด 6,000 ลิตร ระบบสงน้ําภายในถัง    และขอตอตางๆสี
รถและตราหนวยงาน พรอมติดตั้งเครื่องทําความเย็นที่สวนหัวเกง
ของรถ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวนเงิน 200,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 100,000 บาท
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ตั้งจายจากเงินรายได  

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย  
ตั้งจายจากเงินรายได

งานจราจร รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรม 7 วัน รณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปีใหม สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกิจกรรม 7 วัน รณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปีใหม สงกรานต 
ตั้งจายจากเงินรายได  
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โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัยในเด็กและผูปกครองของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัยในเด็กและ
ผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม
ตั้งจายจากเงินรายได 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,308,420 บาท

งบบุคลากร รวม 942,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 942,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้  1
. ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 482,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาพนักงานจาง ดังนี้   
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1  อัตรา
   1.1ตําแหนง ผช.นักวิชาการศึกษา  จํานวน 266,520 บาท
2.พนักงานจางทั่วไป 2 อัตรา
    2.1 ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 216,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ดัง
นี้   
1.พนักงานจางทั่วไป 2 อัตรา
   2.1 ตําแหนงคนงานทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมประดับตกแตงธงทิวรูปพระบรมฉายาลักษณและตรา
สัญลักษณ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประดับตกแตงธงทิวรูปพระบรมฉายา
ลักษณและตราสัญลักษณ พรอมตกแตงประดับผาในพิธีเนื่องใน
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ราชินีในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565, สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที1่2
 สิงหาคม  2565  และพระบรมวงศานุวงศ
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการ Play and Learn เพลินภาษาอังกฤษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการ Play and Learn เพลินภาษา
อังกฤษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา โครงการแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของนัก
เรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผน
ดิสก แผนซีดี โปรแกรม ฯลฯ โดยรวมถึงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ใน
สังกัด อบต.ทาขาม
ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ทา
ขาม
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 51,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 4,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 2
 ตัว
ตั้งจายจากเงินรายได

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิดแขวน ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ - ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว 
ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อตูกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ดังนี้
1)  มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
2)  บานประตูกระจกเลื่อนไดทั้ง 2 บานพรอมกุญแจล็อก
3)  มีขนาดไมนอยกวา กวาง 118 x ลึก 41 x สูง 87 ซ.ม.
4)  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจายจากเงินรายได
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (lnk Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,080,161 บาท
งบบุคลากร รวม 1,069,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,069,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 654,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้  
1. ตําแหนง ครู จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครู จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 310,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาพนักงานจาง ดังนี้   
1.พนักงานจางตามภารกิจ 
      1.1 ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 2 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 37,320 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 273,600 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ดัง
นี้   
1.พนักงานจางตามภารกิจ 
   1.1ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก 2 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 851,401 บาท
ค่าใช้สอย รวม 231,275 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 12,470 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 430บาท/ปี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 8,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 300 บาท/ปี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 49,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี
- อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาหนังสือเรียน จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 200 บาท/ปี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:38:59 หนา : 28/51



คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. จํานวน 149,205 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)
- อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาอุปกรณการเรียน จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 200 บาท/ปี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 620,126 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 620,126 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 35,685 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 584,441 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,159,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,159,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,159,200 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล และ เด็ก  ป.1 - ป.6 ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:38:59 หนา : 29/51



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,689,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,302,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,302,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 592,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
2. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 619,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง
  1.1 ผช.นักจัดการงานทั่วไป
2. พนักงานจางทั่วไป  4  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550  
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาใชสอย ดังนี้
   - คาถายเอกสาร
   - คาจางเหมาบริการ
   - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
   - คาซักฟอก
   - คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือ สิ่งพิมพตางๆ)
   - คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสีย
หาย หรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผน
ดิสก แผนซีดี โปรแกรม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 77,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิดแขวน ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ - ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว 
ตั้งจายจากเงินรายได

ตูกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตัว ตัว
ละ 5,000 บาท
1)  มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
2)  บานประตูกระจกเลื่อนไดทั้ง 2 บานพรอมกุญแจล็อก
3)  มีขนาดไมนอยกวา กวาง 118 x ลึก 41 x สูง 87 ซ.ม.
4)  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจายจากเงินรายได

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจายจากเงินรายได
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิพรอมจายเจลแอลกอฮอลอัตโนมัติ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพรอมจายเจลแอลกอฮอล
อัตโนมัติ
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (lnk Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการดําเนินงานโรงพยาบาลสนามอําเภอชนแดน ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการ
บริหารสวนตําบลพุทธบาท โครงการดําเนินงานโรงพยาบาลสนาม
อําเภอชนแดน ประจําปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือที่ พช
 77801/ว15 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ตั้งจายจากเงินรายได
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งานโรงพยาบาล รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในตําบลทาขาม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในตําบลทาขาม ไดแก การอบรมใหความรู การประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน แผน
พับ โปสเตอร เว็ปไซต ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทยวาดวยการใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๑๕๘ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตั้งจายจากเงินรายได

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลสุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคที่เกิดจากยุง
ลาย เป็นพาหะของโรค โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญวายพันธ
ใหม2009 โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรค
ติดตออุบัติใหม ฯลฯ โดยจายเป็นคาใชจายในการจัด
นิทรรศการ คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบ คาจัด
ซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการดําเนินการป้องกันและควบ
คุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2541 เรื่องการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนังสืออําเภอชน
แดน ที่ พช 0023.8/ว 2559 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง ขอความรวมการดําเนินการตามมาตรการสําคัญในการ
ป้องกันควบคุมโรคมือ เทา ปาก ในชวงฤดูกาลระบาด และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวนเงิน 100,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 100,000 บาท
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560เรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่องแนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เพิ่มเติมและที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสรางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแกประชาชนตําบลทาขาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสรางเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคแกประชาชนตําบลทาขาม ไดแก การอบรมใหความรู การคัด
แยกขยะมูลฝอย, การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อ
ตางๆ เชน แผบพับ โปสเตอร เว็ปไซต ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหมาดไทยวาดวยคาใชจายในกาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือ
อําเภอชนแดนที่ พช 0023.8/ว 302 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
 เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” 
ประจําปี 2561 และที่มี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือ หนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ตั้งไว 220,000บาท เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู
บานตําบลทาขาม 11 หมูบานๆละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินอุด
หนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ยาแกปวด ยาเคลือบกระเพาะ ยาลดน้ํามูก ยาแก
แพ ยาแกไอ ผากอต แอลกอฮอลเช็ดแผล สําลี ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 467,400 บาท

งบบุคลากร รวม 467,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 467,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
1. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 249,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 
1.1 ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ
สนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สราง
เครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย(กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับ
สนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัด
ทําเป็นแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง การทํา
ปุ๋ย/จุลินทรียแทนการใชสารเคมี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พึ่งพาตนเอง การทําปุ๋ย/จุลินทรียแทนการใชสารเคมี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการอบรมอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมอาชีพเสริมสรางรายไดใหแก
ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ เชน
- กิจกรรมวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ
- กิจกรรมวันขาพรรษา
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- กิจกรรมแหลงเรียนรู นอกสถานศึกษา 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการแขงขันกีฬาประเพณี “ชงโค – จามจุรี” เพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาประเพณี “ชงโค – 
จามจุรี” เพื่อความปรองดองสมานฉันท ประจําปี พ.ศ. 2565 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม ไดแก 
- ประเพณีวันสงกรานต 
- ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา 
- ประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ 
    ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,044,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,238,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,238,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 791,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
2. ตําแหนง วิศวกรโยธา
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:38:59 หนา : 40/51



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 359,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 45,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
- พนักงานจางตามภารกิจ 1 อัตรา
  1. ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
- พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 725,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,260 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 222,260 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตาม
มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 และคาตอบแทนคณะกรรมการตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 60
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล    
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชสอย มีดังนี้
- คาถายเอกสาร
- คาจางเหมาบริการ
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก 
- คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) 
- คาธรรมเนียมตางๆ  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเขาที่พัก คา
บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือ
ชาง ประปาหมูบาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า พรอมขา หรือกาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน (วัสดุสิ้นเปลืองหิน ปูน
ซีเมนต อิฐ เหล็ก ตะปู ยางมะตอยผสมเสร็จ ฯลฯ) 
(วัสดุคงทน คอน เทปวัดระยะ  ฯลฯ) 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนตลับหมึก แผน
ดิสก แผนซีดี โปรแกรม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เกาอี้นวม
บุหนัง pu ขาเหล็ก 5 กาน ลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว
ตั้งจายจากเงินรายได

โตะทํางาน ระดับ 3 จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3
 ขนาด 0.75 x 1.5 x 0.75 เมตร (โตะเหล็ก) พรอม
กระจก จํานวน 1 ตัว
ตั้งจายจากเงินรายได
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ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑสํารวจ

ไมวัดระดับ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อไมวัดระดับ (ไมสตาฟฟ์) แบบอลูมิ
เนียมชัก ยาว 4 เมตร จํานวน 2 อัน
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได

งานก่อสร้าง รวม 3,106,400 บาท
งบลงทุน รวม 3,106,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,106,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานเขาดิน สาย
บานนางจันทรรอน – นางฉลอม

จํานวน 159,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานเขา
ดิน สายบานนางจันทรรอน – นางฉลอม (ตอจากของ
เดิม) กวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  ความหนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานดงแขวน ซอย
เขาวัด

จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานดง
แขวน ซอยเขาวัด (ตอจากของเดิม) กวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร  ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอย
กวา 160.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานหนองโก สาย
หนองโก – ซับนอย

จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บาน
หนองโก สายหนองโก – ซับนอย (ตอจากของเดิม) กวาง 4.00
 เมตร ยาว 110.00 เมตร  ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานตะกุดจั่น สาย
ตะกุดจั่น – เขารังแตน

จํานวน 287,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  8  บานตะ
กุดจั่น  สาย ตะกุดจั่น – เขารังแตน (ตอจากของเดิม) กวาง 4.00
 เมตร ยาว 110.00 เมตร  ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานตะกุด
เป้า

จํานวน 368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5
 บานตะกุดเป้ากอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 2.00 เมตร สันฝายยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (ราย
ละเอียดตามองคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 1 บานทาขาม 
ซอยหัวเขา ตนยูคา

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 1 บานทาขาม ซอยหัวเขา ตนยูคา กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
รวม 1,000.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใชปริมาณ
วัสดุคัดเลือกไมนอยกวา 800.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 10 บานเขาบอ
ทอง ซอยขางบานนายไพโรจน – โรงโมหิน

จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 10 บานเขาบอทอง ซอยขางบานนายไพโรจน – โรงโม
หิน กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 700.00 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใชปริมาณวัสดุคัดเลือกไมนอยกวา 560.00
 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 10 บานเขาบอ
ทอง ซอยบานนายจําแลง สอนโพธิ์ตรุ

จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 10 บานเขาบอทอง  ซอยบานนายจําแลง โพธิ์ตรุ  กวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 700.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร โดยใชปริมาณวัสดุคัดเลือกไมนอยกวา 560.00 ลูกบาศก
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
กําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:39:00 หนา : 46/51



โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 10 บานเขาบอ
ทอง สายหลังวัดเขาบอทอง – บานหนองกลอย

จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 10 บานเขาบอทอง  สายหลังวัดเขาบอทอง – บาน
หนองกลอย  กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 700.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใชปริมาณวัสดุคัดเลือกไมนอย
กวา 560.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 11 บานเขาดิน 
สายเขาดิน - ตะกุดเป้า

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 11 บานเขาดิน สายเขาดิน -ตะกุดเป้า  กวางเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดย
ใชปริมาณวัสดุคัดเลือกไมนอยกวา 800.00 ลูกบาศกเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 2 บานวังปลาชอน 
สายป่าชุมชน

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 2 บานวังปลาชอน สายป่าชุมชน  กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
รวม 790.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใชปริมาณ
วัสดุคัดเลือกไมนอยกวา 632.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 2 บานวังปลาชอน 
สายริมคลอง

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 2 บานวังปลาชอน สายริมคลอง กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
รวม 790.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใชปริมาณ
วัสดุคัดเลือกไมนอยกวา 632.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมูที่ 6 บานดงแขวน 
ซอยผาแดง

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยวัสดุคัดเลือก หมู
ที่ 6 บานดงแขวน ซอยผาแดง  กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
รวม 790.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใชปริมาณ
วัสดุคัดเลือกไมนอยกวา 632.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมถนนดิน ดวยหินคลุก หมูที่ 1 บานทาขาม ซอยอาง
หิน

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยหินคลุก หมูที่ 1
 บานทาขาม ซอยอางหิน กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 950.00
 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใชปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 380.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมถนนดินดวยหินคลุก หมูที่ 4 บานกุฏิพระ สายหลัง
ถ้ํา

จํานวน 249,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดิน ดวยหินคลุก หมูที่ 4
  บานกุฏิพระ สายหลังถ้ํา กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
รวม 1,550.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใชปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 620.00 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบ
ที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแซมระบบเสียงตามสาย หมูที่ 9 บาน กม.39 (กลุมเขา
รังแตน)

จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมระบบเสียงตามสาย หมูที่ 9 บาน ก.ม.39
 (กลุมเขารังแตน) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงกําลังขับไมนอย
กวา 1,500 วัตต และตูเก็บเครื่องขยายเสียง 4 ชั้นมีฝาปิด (ราย
ละเอียดตามองคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 9 บาน กม.39 (กลุมเขา
รังแตน)

จํานวน 185,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 9 บาน กม.39
 (กลุมเขารังแตน) ตอเติมอาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง 7.00
 เมตรยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร(รายละเอียดตามองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทาง หมูที่ 2 บานวังปลาชอน จํานวน 73,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทางสาธารณะ (ทด
แทนของเดิม) หมูที่ 2 บานวังปลาชอน ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง
หลอดเอลอีดี 2x18 วัตต หลอดคู ขาโคมเหล็ก เสนผานศูนย
กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 1.50 ม. ฝาครองพลาสติกพรอม
อุปกรณตอพวงครบชุด จํานวน 15  ชุด (รายละเอียดตามองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทาง หมูที่ 3 บานโคกสูง จํานวน 49,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทางสาธารณะ (ทด
แทนของเดิม) หมูที่ 3 บานโคกสูง ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวางหลอด
เอลอีดี 2x18 วัตต หลอดคู ขาโคมเหล็ก เสนผานศูนยกลาง 1.5
 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 1.50 ม. ฝาครองพลาสติกพรอมอุปกรณตอ
พวงครบชุด จํานวน 10  ชุด (รายละเอียดตามองคการบริหารสวน
ตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทาง หมูที่ 4 บานกุฏิพระ จํานวน 49,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทางสาธารณะ (ทด
แทนของเดิม) หมูที่ 4 บานกุฏิพระ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง
หลอดเอลอีดี 2x18 วัตต หลอดคู ขาโคมเหล็ก เสนผานศูนย
กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 1.50 ม. ฝาครองพลาสติกพรอม
อุปกรณตอพวงครบชุด จํานวน 10  ชุด (รายละเอียดตามองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทาง หมูที่ 6 บานดงแขวน จํานวน 49,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทางสาธารณะ (ทด
แทนของเดิม) หมูที่ 6 บานดงแขวน ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง
หลอดเอลอีดี 2x18 วัตต หลอดคู ขาโคมเหล็ก เสนผานศูนย
กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 1.50 ม. ฝาครองพลาสติกพรอม
อุปกรณตอพวงครบชุด จํานวน 10  ชุด (รายละเอียดตามองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทาง หมูที่ 9 บาน กม.39 
(กลุมเขารังแตน)

จํานวน 68,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางรายทางสาธารณะ (ทด
แทนของเดิม) หมูที่ 9 บานก.ม.39(กลุมเขารังแตน)ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสวางหลอดเอลอีดี 2x18 วัตต หลอดคู ขาโคม
เหล็ก เสนผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 1.50 ม. ฝา
ครองพลาสติกพรอมอุปกรณตอพวงครบชุด จํานวน 14  ชุด (ราย
ละเอียดตามองคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานโคกสูง 
ถนนเลียบคลองบานค่ํา (นานางเถาวัลย)

จํานวน 15,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 3 บาน
โคกสูง ถนนเลียบคลองบานค่ํา (นานางเถาวัลย) วางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ? 0.80 เมตร 1 จุด จํานวน 6 ทอน (ราย
ละเอียดตามองคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานโคกสูง 
ถนนเลียบคลองบานค่ํา (นานายเปลี่ยน)

จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 3 บาน
โคกสูงถนนเลียบคลองบานค่ํา (นานายเปลี่ยน) วางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ? 1.00 เมตร 1 จุด จํานวน 10 ทอน (ราย
ละเอียดตามองคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจายเป็นคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ การจัดนิทรรศการ ป้าย
ประชา สัมพันธ แผนพับ โปสเตอร สติ๊กเกอร แผนซีดี คากลา
ไม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆทีเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน”  ในการอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่า รวมทั้งสรางจิตสํานึก
ของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติโดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค ประชา
สัมพันธ การจัดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ แผน
พับ โปสเตอร สติ๊กเกอร แผนซีดี ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที
เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินระบบปิด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินระบบ
ปิด หมูที่ 4 บานกุฏิพระ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
ตั้งจายจากเงินรายได
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