
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,998,500 บาท
งบกลาง รวม 6,998,500 บาท

งบกลาง รวม 6,998,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง และ
ผูมีสิทธิอื่นๆ ตามที่ระเบียบกําหนด และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจางจากการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)(19)
-พ.ร.บ.เงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-คําสั่งหัวหนาคณะความรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 37/2559
-พระราชบัญญัติ สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2550 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ
.2550
-หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ 2543
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท เงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับผูมีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ ใหกับผูมีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเงินเบี้ยความพิการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพ
ความพิการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหกับผูมีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพ
ผูป่วยเอดส
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 4
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
ฐานอํานาจ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท เงิน
สํารองจาย
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 5

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
- พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
 มาตรา 6
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 ขอ 8
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท รายจาย
ตามขอผูกพัน
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 6
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และรายจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)(19)
-คําสั่งหัวหนาคณะความรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 37/2559
-พระราชบัญญัติ สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2550 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ
.2550
-หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ 2543
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท รายจาย
ตามขอผูกพัน
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครอง
สวทองถิ่น (สปสช.) และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)(19)
-คําสั่งหัวหนาคณะความรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 37/2559
-พระราชบัญญัติ สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2550 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ
.2550
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1365 ลงวันที่ 30
 เมษายน 2550
-หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ 2543
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รายจาย งบงบกลาง ประเภท รายจาย
ตามขอผูกพัน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,824,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,736,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับนายก อบต. รองนายก อบต. ฯลฯ
เงินเดือนนายก อบต. จํานวน 12 เดือน 
เงินเดือนรองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 12 เดือน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับนายก อบต., รอง
นายก อบต. ฯลฯ                                            
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต.(2
 คน) จํานวน 12 เดือน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง) ประเภท คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหกับนายก อบต., รองนายก อบต
. ฯลฯ                                                         
เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 12 เดือน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง) ประเภท คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ               
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 12 เดือน และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง) ประเภท คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ
1) ประธานสภา อบต.
2) รองประธานสภา อบต.
3) สมาชิกสภา อบต.
4) เลขานุการสภา อบต. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (10 คน) จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 12 เดือน 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง) ประเภท คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,856,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,666,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี สังกัดสํานักงานปลัด ประกอบดวย
1) ปลัด อบต.
2) หัวหนาสํานักปลัด
3) นักพัฒนาชุมชน
4) นักทรัพยากรบุคคล
5) เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) ประเภท เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหนาสวน
ราชการและผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) ประเภท เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 990,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 คน
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 คน
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 คน
4) ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน
5) คนงาน จํานวน 2 คน
6) ภารโรง จํานวน 1 คน ฯลฯ
คาตอบแทนฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯ
ลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 109,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง สังกัด
สํานักงานปลัด
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 คน
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 คน
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 คน
4) ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน
5) คนงาน จํานวน 2 คน
6) ภารโรง จํานวน 1 คน ฯลฯ
คาตอบแทนฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯ
ลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบบุคลากร (เงิน
เดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 2,006,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบแทน ประเภท คาตอบ
แทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงาน
สําคัญ เรงดวน เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนินงาน(คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่นและผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบแทน ประเภท คาเชา
บาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับ ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ และผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบแทน ประเภท เงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 1,031,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้ คารับรอง (รายจายในการ
รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจาย
ในพิธีเปิดอาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช
จายในการประชุมราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่น พนักงานจาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม)

โครงการ อปท.อําเภอบานลาดสัญจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อปท.อําเภอบาน
ลาดสัญจร
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 1
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โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 19 ลําดับที่ 8
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โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 30 ลําดับที่ 79

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:57:03 หนา : 17/148



โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งทอง
ถิ่น
คาใชจายในการเลือกตั้ง การฝึกอบรมกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง (ยกเวนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง) และรายจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15) (16)
-พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge Management 
:KM)

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการองคความรูใน
องคกร Knowledge Management : KM
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 54
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โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันปิยม
หาราช
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จํานวน 15,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 70
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โครงการจัดงานวันสําคัญของสถาบันชาติ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญของ
สถาบันชาติ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 73
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โครงการนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการนิทรรศการเผยแพร
และประชาสัมพันธ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 56
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โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 มาตรา 68
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 19 ลําดับที่ 11
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โครงการแบงปันความรู จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแบงปันความรู
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9) (31)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 11
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 53
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โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน Clean & Green จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวด
ลอมการปฏิบัติงาน Clean & Green
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ.2535
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 49
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โครงการฝึกอบรมกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง
คาใชจายในการเลือกตั้ง การฝึกอบรมกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง (ยกเวนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง) และรายจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15) (16)
-พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 หนาที่ 1 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการวันชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันชาติ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 71
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โครงการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 28 ลําดับที่ 62
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โครงการสงเสริมความรูในการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูในการ
มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 59
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 58
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 60

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:57:03 หนา : 32/148



โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 11
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 14
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง))
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 15
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โครงการอบรมใหความรู พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ  (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
-พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ
.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท คาบํารุง
รักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุสํานักงาน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุ
การเกษตรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุโฆษณาและเผยแพร
อื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผย
แพร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดํานินงาน คา
สาธารณูปโภค ประเภท คาไฟฟ้า
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนินงาน คา
สาธารณูปโภค ประเภท คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนินงาน คา
สาธารณูปโภค ประเภท คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเล็กซ คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบดําเนินงาน คา
สาธารณูปโภค ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
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หลัก (4 CORE) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวา และรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 37

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบลงทุน (คา
ครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง) คาครุภัณฑ ประเภท คาบํารุง
รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครง
สรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนิน
การบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําอําเภอบาน
ลาด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจาย งบเงินอุด
หนุน ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 76

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 429,360 บาท
งบบุคลากร รวม 336,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 336,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ประกอบดวย
1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหาร ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ และผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 23
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โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาหมูบาน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 26
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โครงการประชุมประชาคมตําบลบูรณาการจัดทําแผน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
ตําบลบูรณาการจัดทําแผน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 27
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โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ
.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 30

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:57:03 หนา : 46/148



โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ
.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 31
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โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 33
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,381,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,941,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,941,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,469,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี
1) ผูอํานวยการกองคลัง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นักวิชาการพัสดุ
4) นักวิชาการจัดเก็บรายได
5) นักวิชาการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและคาจางพนักงาน) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหนาสวน
ราชการ และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและคาจางพนักงาน) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินประจําตําแหนง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สังกัดกองคลัง
1) ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
2) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
3) ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
4) ผูชวยเจาพนักงานการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและคาจางพนักงาน) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง สังกัด
กองคลัง
1) ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
2) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
3) ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
4) ผูชวยเจาพนักงานการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและคาจางพนักงาน) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 440,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 291,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบแทน ประเภท คาตอบ
แทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบแทน ประเภท คาเชา
บาน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับ ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ และผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบแทน ประเภท เงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 69,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาใช
จายในการเดินทางไปราชการ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพย
สินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
-หนังสือที่ มท 0808.3/ว2236 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 35
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โครงการประชาสัมพันธและเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธและ
เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 36
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โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดเก็บราย
ได
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 หนาที่ 7 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการพัฒนาระบบการรับชําระภาษีทองถิ่นผานธนาคาร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการรับ
ชําระภาษีทองถิ่นผานธนาคาร
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 หนาที่ 7 ลําดับ
ที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท คาบํารุง
รักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุสํานัก
งาน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุ
คอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจาย งบดําเนิน
งาน คาสาธารณูปโภค ประเภท คาบริการไปรษณีย
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 444,320 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 379,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ประกอบดวย
1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ใน รายจาย งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและคาจาง
พนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับขาราชการ พนักงาน
สวนสวนทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ใน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท คาเชาบาน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหาร ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ และผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ใน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 31 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อปพร.และ
ทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแขงขัน การ
ฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 31 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแขงขัน การ
ฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแขงขัน การ
ฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 32 ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูเกี่ยว
กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแขงขัน การ
ฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 33 ลําดับที่ 14
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โครงการอบรมใหความรูในการใชอุปกรณกูชีพ กูภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูใน
การใชอุปกรณกูชีพ กูภัย
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแขงขัน การ
ฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 33 ลําดับที่ 12
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 855,960 บาท

งบบุคลากร รวม 752,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 752,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 569,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
2) นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางพนักงานจาง) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัด/รองปลัดฯ/หัวหนาสวน
ราชการ และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 12
 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย  งบ
บุคลากร  (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางพนักงานจาง) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 117,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สังกัดกองการศึกษาฯ
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางพนักงานจาง) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จาง สังกัดกองการศึกษาฯ
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
บุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางพนักงานจาง) เงิน
เดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหาร ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ และผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท คา
บํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุ
สํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุ
คอมพิวเตอร
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,481,600 บาท
งบบุคลากร รวม 660,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 660,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 618,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหนง
ครูและตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางพนักงาน
จาง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการใหกับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหนงครู
และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย  งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางพนักงาน
จาง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินวิทยฐานะ
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งบดําเนินงาน รวม 1,153,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 633,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม)
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โครงการแขงขันทักษะวิชาการและสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะวิชาการ
และสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 38 ลําดับที่ 28
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 34 ลําดับที่ 1
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โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไมโกง" จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนสีขาว หลัก
สูตร “โตไปไมโกง”
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 36 ลําดับที่ 17
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โครงการสงเสริมการเรียนรูของเด็กใน ศพด. จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กใน ศพด.
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 35 ลําดับที่ 10
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โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษฯ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6พ.ศ.2552) มาตรา 67
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 34 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลไรโคก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชนตําบลไรโคก
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ                             
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 36 ลําดับที่ 16

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:57:04 หนา : 80/148



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาฯ จํานวน 399,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาฯ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางทําอาหารกลางวัน คาจัดทํา
อาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุน ศพด.
1. อาหารกลางวัน ศพด. อัตราคนละ 21 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี
3. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
4. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
5. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ สามารถถัวจายได
ตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (5)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 35 ลําดับที่ 8
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โครงการเสริมสรางความรูสูผูปกครอง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความรูสูผู
ปกครอง
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 34 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
วัสดุ ประเภท วัสดุสํานักงาน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ
1. โรงเรียนบานแหลมทอง
2. โรงเรียนบานไรโคก
3. ศพด.
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ สามารถถัวจายได
ตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (5)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
วัสดุ ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว (อาหารเสริม (นม))
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 35 ลําดับที่ 7
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค ประเภท คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ คาเทเล็กซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค ประเภท คาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 668,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 668,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 668,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานแหลมทองและโรงเรียนบานไรโคก สวนราชการตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตาง ๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (5)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ราย
จาย งบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 37 ลําดับที่ 20
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาตอบ
แทน ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ
คาใชจายในการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดตอ โรค
ระบาด ฯลฯ การจัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระงับโรค
ติดตอ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.4 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)(6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(19)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
จายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 24

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:57:04 หนา : 90/148



โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)(6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(19)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
จายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 25
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โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออกและฉีดพนหมอกควันป้องกันยุง
ลาย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันไข
เลือดออกและฉีดพนหมอกควันป้องกันยุงลาย
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 20
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โครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันยาเสพ
ติด
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (30)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 39 ลําดับที่ 4
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)(6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(19)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
จายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 23
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 17,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 17,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 3
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โครงการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คาใชจายเพื่อใหความชวยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 หนาที่ 4 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนสวยดวยชาวไร
โคกรวมใจ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 5
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โครงการหนาบานนามอง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหนาบานนามอง
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 44 ลําดับที่ 8
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 436,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 141,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
ใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
ใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
ใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม)
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โครงการประปาดื่มได จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประปาดื่มได
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
ใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 6 ลําดับ
ที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท คา
บํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
วัสดุ ประเภท วัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
วัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
วัสดุ ประเภท วัสดุกอสราง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุโฆษณาและเผยแพร
อื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
วัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คา
วัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความคมชัดไมนอยกวา 16 ลานพิก
เซล (พรอมอุปกรณอื่นที่จําเป็น) หรือที่ดีกวา จํานวน 1 ตัว และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบลงทุน (คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รายจาย งบลงทุน (คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง) คา
ครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 28,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 28,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลัก 3Rs จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลัก 3Rs
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0594 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 89
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โครงการรณรงคการลดขยะในชุมชน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการลดขยะใน
ชุมชน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 69 ลําดับที่ 97
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โครงการรณรงคลดการใชถุงพลาสติกและภาชนะโฟม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดการใชถุง
พลาสติกและภาชนะโฟม
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 86
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โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและการกําจัดขยะมูลฝอย
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 85
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โครงการสงเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําน้ํา
หมักชีวภาพ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 92
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โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุย
หมักจากขยะ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
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โครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลัก 
3Rs

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการ
คัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลัก 3Rs
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ราย
จาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 90
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.พบประชาชน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9) 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 1
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โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)(6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 2
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โครงการเยี่ยมบานยามเย็น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานยามเย็น
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมการพัฒนากลุมแมบาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
กลุมแมบาน
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 48 ลําดับที่ 22
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โครงการสงเสริมความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความเขมแข็ง
ของชมรมผูสูงอายุ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 48 ลําดับที่ 24
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานสินคา OTOP จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานดานสินคา OTOP
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตําบลไรโคก
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 49 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ
 สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 68 (4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ) คาวัสดุ ประเภทรายจาย วัสดุกีฬา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 50 ลําดับที่ 13
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการซักซอมความเขาใจเกี่ยว
กับคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ ว3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 หนาที่ 77 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันรักผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันรักผูสูงอายุ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 49 ลําดับที่ 7
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการซักซอมความเขาใจเกี่ยว
กับคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ ว3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 50 ลําดับที่ 9
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โครงการแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแหเทียนเนื่องในวัน
เขาพรรษา
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ                                      
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 50 ลําดับที่ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
1) อุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด ในโครงการจัดขบวน
แห งานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี
2) อุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด ในโครงการวัวเทียมเกวียน
สําหรับจายเป็นเงินสนับสนุนคาใชจายตางๆ ในการจัด
กิจกรรม และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (8)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น รายจาย งบเงินอุดหนุน ประเภท เงิน
อุดหนุนสวนราชการ
(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การฯ แลว)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 หนาที่ 77 ลําดับที่ 4 , 5
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
ทองเที่ยวทองถิ่น
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานขอมูล
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเที่ยว รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 51 ลําดับที่ 15
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,271,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,153,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,153,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 551,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี สังกัดกองชาง ประกอบดวย 
1) ผูอํานวยการกองชาง
2) นายชางโยธา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจาย งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและ
คาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหนาสวน
ราชการและผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจาย งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและ
คาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินประจํา
ตําแหนง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 486,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สังกัดกองชาง
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน
3) คนงาน 2 คน
4) คนสวน 1 คน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจาย งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและ
คาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท คาตอบแทน
พนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 74,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จาง สังกัดกองชาง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน
3) คนงาน 2 คน
4) คนสวน 1 คน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจาย งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจําและ
คาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเพิ่ม
ตางๆ ของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ) คาตอบแทน ประเภท คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับ ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ และผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ) คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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งานก่อสร้าง รวม 3,394,900 บาท
งบลงทุน รวม 3,394,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,394,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา สายบานนายประทุม ศรีถม 
หมูที่ 1

จํานวน 476,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา สายบาน
นายประทุม ศรีถม หมูที่ 1
กวาง 3.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 345 ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ําขนาดกวาง 0.30 ม
. ลึก 0.60 ม. ยาว 115.00 ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 1 ลําดับ
ที่ 1
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กอสรางถนน คสล. สายบานจําเนียร ประเสริฐ หมูที่ 2 จํานวน 188,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานจําเนียร ประเสริฐ หมู
ที่ 2
กวาง 3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 360 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 2 ลําดับ
ที่ 5

กอสรางถนน คสล. สายบานนางใจ บุญอยู หมูที่ 1 จํานวน 88,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานนางใจ บุญอยู หมูที่ 1
กวาง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 162 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 1 ลําดับ
ที่ 2
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กอสรางถนน คสล. สายบานนางสาวกชกร เย็นตั้ง หมูที่ 2 จํานวน 47,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานนางสาวกชกร เย็น
ตั้ง หมูที่ 2
กวาง 3.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 87 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 2 ลําดับ
ที่ 6
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กอสรางถนน คสล. สายบานนายสอย รุมรวย-ประปาหมูบาน หมูที่ 4 จํานวน 197,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานนาย
สอย รุมรวย-ประปาหมูบาน หมูที่ 4
กวาง 4.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 364 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 4 ลําดับ
ที่ 12
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กอสรางถนน คสล. สายบานยายอ่ํา ปักษี-บานนายเกา ทิมทอง หมูที่ 
5

จํานวน 471,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานยายอ่ํา ปักษี-บานนาย
เกา ทิมทอง หมูที่ 5
กวาง 3.50 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 875 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลไรโคกกําหนดและรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 13
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กอสรางถนน คสล. สายป่ามะคา หมูที่ 3 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายป่ามะคา หมูที่ 3
กวาง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 3 ลําดับ
ที่ 10
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กอสรางถนนลูกรัง สายบานนายซอน แจมใส หมูที่ 2 จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรัง สายบานนายซอน แจมใส หมู
ที่ 2
กวาง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. พรอมวาง
ทอ คสล. ? 0.60 ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 2 ลําดับ
ที่ 4
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กอสรางรางระบายน้ํา คสล. นากระแสน ซอย 1 หมูที่ 6 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. นากระแสน ซอย 1
 หมูที่ 6
กวาง 0.40 ม. ยาว 120.00 ม. ลึก 0.60 ม. พรอมฝังทอ คสล
. ? 0.30 ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 6 ลําดับ
ที่ 15

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:57:04 หนา : 136/148



กอสรางรางระบายน้ํา สายบานนางสวง อยูชมบุญ-คลองชลประทาน 
หมูที่ 4

จํานวน 327,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา สายบานนางสวง อยูชม
บุญ-คลองชลประทาน หมูที่ 4
กวาง 0.40 ม. ยาว 131.00 ม. ลึก 0.60 ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 4 ลําดับ
ที่ 11
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ซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางบานผูยากไร (สํานักงานปลัด) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางบานผู
ยากไร (สํานักงานปลัด)
 การกอสราง ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อ
ถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (12)
-หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ดวนที่สุด ที่ พบ 0023.3/ว 19987 ลงวัน
ที่ 20 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 1

ตอเติมหองเก็บพัสดุและหองน้ํา ศาลา 80 พรรษา หมูที่ 6 จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมหองเก็บพัสดุและหองน้ํา ศาลา 80
 พรรษา หมูที่ 6
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 12.00 ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 6 ลําดับ
ที่ 16
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ปรับปรุงศาลาหมูบาน หมูที่ 3 จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศาลาหมูบาน หมูที่ 3
ปรับปรุงศาลาตามแบบที่ อบต.กําหนด
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 3 ลําดับ
ที่ 8

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค อบต.ไรโคก จํานวน 485,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค อบต.ไรโคก
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคตามแบบที่ อบต. กําหนด
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจาย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 แกไขครั้งที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.11
 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการใหความชวย
เหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย
คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนหรือเกษตรกรผูมีรายไดนอยที่
ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการ
ดํารงชีพ เพื่อใหสามารถเขาถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได
อยางปกติสุขในสังคม และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.8 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 241,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 11,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไม
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมแนวพระราช
ดําริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญาแฝก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมแนวพระราช
ดําริ ปลูกหญาแฝก
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่
จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 2
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โครงการใหความรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน คาใช
จายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รายจาย งบ
ดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) คาใช
สอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 4
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งบลงทุน รวม 230,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ขุดลอกคลองสายป่ามะคา หมูที่ 3 จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคลองสายป่ามะคา หมูที่ 3
กวาง 4.00 ม. ยาว 780.00 ม. ลึก 2.00 ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รายจาย งบลง
ทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 3 ลําดับ
ที่ 9
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,029,480 บาท

งบบุคลากร รวม 279,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 279,480 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 245,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
1) พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 คน
2) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 1 คน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบบุคลากร (เงินเดือน คา
จางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 34,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง 
1) พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 คน
2) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 1 คน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบบุคลากร (เงินเดือน คา
จางประจําและคาจางพนักงานจาง) เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาใชสอย ประเภท คาบํารุงรักษาและซอม
แซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุกอสราง

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบดําเนินงาน (คาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ) คาวัสดุ ประเภท วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา รายจาย งบดํานินงาน คา
สาธารณูปโภค ประเภท คาไฟฟ้า
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