
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอ บานลาด   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,470,740 บาท

งบบุคลากร รวม 5,296,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,723,260 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 471,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับนายก อบต.รองนายก อบต. ฯลฯ
เงินเดือนนายก อบต. จํานวน 12 เดือน 
เงินเดือนรองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 12 เดือน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000)หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)) (521000) ประเภทรายจายเงินเดือนนายก/รอง
นายก (210100)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 38,610 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 ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)) (521000)ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก(210200)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 38,610 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหกับนายก อบต., รองนายก อบต
. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. (2 คน) จํานวน 12 เดือน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)) (521000)ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก (210300)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 79,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 12 เดือน และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)) (521000)ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนเลขานุการ
นายก อบต. (210400)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,016,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ
1) ประธานสภา อบต.
2) รองประธานสภา อบต.
3) สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (10 คน) จํานวน 12 เดือน 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)) (521000)ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนสมาชิก
สภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (210600)
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เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 79,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ
1) เลขานุการสภา อบต. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 12 เดือน และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)) (521000)ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนอื่น (210700)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,573,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,187,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหกับ
พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ประกอบดวย
1) ปลัด อบต.
2) หัวหนาสํานักปลัด
3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
4) นักพัฒนาชุมชน
5) นักทรัพยากรบุคคล
6) เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
)ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน (220100)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของ ปลัด อบต. หัวหนาสวนราชการและผูมีสิทธิที่จะไดรับตาม
ระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
)ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง (220300)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,173,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปี สําหรับพนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 คน
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 คน
3) พนักงานขับเครื่องจักรกล จํานวน 1 คน
4) ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน
5) คนงาน จํานวน 3 คน
6) ภารโรง จํานวน 1 คน ฯลฯ
คาตอบแทนฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯ
ลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
)ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง (220700)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 122,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน
จาง สังกัดสํานักงานปลัด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
)ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220800)

งบดําเนินงาน รวม 1,961,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 445,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ/เจาหนาที่ หรือจายเป็น
เงินรางวัลใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. ตามที่
ไดรับมอบหมาย คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอ
สราง ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย คา
ตอบแทนคณะกรรมการเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น  คณะ
กรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก และจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน พนักงานจาง คาตอบ
แทนของผูมีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯ
ลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจาย
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (310100)

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 6/213



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานสําคัญ เรง
ดวน เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและ
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจาย
คาเชาบาน (310400)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบ
กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจาย
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 786,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ สําหรับจายเป็นคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาบริการ คา
บริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และผูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า และคา
บริการอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้ เชน คาจัดเลี้ยงรับรองในการ
ตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล หรือบุคคลอื่น ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนิน
กิจการอื่นใดอันเป็นประโยชนใหแก อบต. หรือคาใชจายในพิธี
เปิดอาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับการประชุมสภา อบต. และการประชุมคณะ
กรรมการตางๆ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดิน
ทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (คาเดินทางไปราชการ) (320300)
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โครงการ อปท.อําเภอบานลาดสัญจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อปท.อําเภอบาน
ลาดสัญจร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้าย
ตอนรับ คาเชาโต๊ะ เกาอี้ พรอมผาปูโต๊ะ คาจางเหมาจัดสถาน
ที่ คาตอบแทน อปพร.ในการอํานวยความสะดวกดานการ
จราจร และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย)(532000) ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 10/213



โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม
คาเครื่องถวายพระพร  คาจางตกแตงพระฉายาลักษณ พระรูป คา
จัดสถานที่ คาจัดเวที คาจัดซุมถวายพระพร คาไฟฟ้าประดับ
ตกแตง คาพิธีการ คาจัดโต๊ะหมู คาพานพุม คากรวยกระทง
ดอกไม คาดอกไมประดับ คาพลุและดอกไมเพลิง คาสมุดลงนาม
ถวายพระพร คาผาสําหรับประดับตกแตง คาวัสดุอุปกรณ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 19 ลําดับที่ 8
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โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน
คาเครื่องถวายพระพร  คาจางตกแตงพระฉายาลักษณ พระรูป คา
จัดสถานที่ คาจัดเวที คาจัดซุมถวายพระพร คาไฟฟ้าประดับ
ตกแตง คาพิธีการ คาจัดโต๊ะหมู คาพานพุม คากรวยกระทง
ดอกไม คาดอกไมประดับ คาพลุและดอกไมเพลิง คาสมุดลงนาม
ถวายพระพร คาผาสําหรับประดับตกแตง คาวัสดุอุปกรณ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 30 ลําดับที่ 79
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โครงการคัดเลือกพอดีเดน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดเลือกพอดีเดน
คาจัดทําใบประกาศ คากรอบใบประกาศ และคาเขากรอบ คาใช
จายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 2
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โครงการคัดเลือกแมดีเดน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดเลือกแมดีเดน
คาจัดทําใบประกาศ คากรอบใบประกาศ และคาเขากรอบ คาใช
จายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 14/213



โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งทอง
ถิ่น
คาวัสดุ อุปกรณในการเลือกตั้ง คาตอบแทนฯ คารับรองฯ คาแบบ
พิมพ คาเชาอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาใชจายในการรับ-สงหีบ
เลือกตั้งและเอกสาร คาป้ายโครงการ คาป้ายบริเวณเขตสถานที่
เลือกตั้ง คาป้ายนับคะแนนเลือกตั้ง คาป้ายอื่นๆ ประจําหนวย
เลือกตั้ง คาถายเอกสาร และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge Management 
:KM)

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการองคความรูใน
องคกร Knowledge Management : KM
คาป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และรายจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
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
. 2547
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 54
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โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันปิยม
หาราช
คาเครื่องถวายราชสักการะ คาพวงมาลา คาจางตกแตงพระฉายา
ลักษณ พระรูป และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
คาเครื่องถวายพระพร  คาจางตกแตงพระฉายาลักษณ พระรูป คา
จัดสถานที่ คาจัดเวที คาจัดซุมถวายพระพร คาไฟฟ้าประดับ
ตกแตง คาพิธีการ คาจัดโต๊ะหมู คาพานพุม คากรวยกระทง
ดอกไม คาดอกไมประดับ คาพลุและดอกไมเพลิง คาสมุดลงนาม
ถวายพระพร คาผาสําหรับประดับตกแตง คาวัสดุอุปกรณ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
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
คาสื่อโปสเตอรประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และรายจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 73
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โครงการจัดทําวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ อบต.ไรโคก
คาจางดําเนินการจัดทําวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก ตามรูปแบบ
ที่ อบต.ไรโคกกําหนด และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 19 ลําดับที่ 9
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โครงการจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจุดบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ One Stop Service
คาจัดทําป้าย คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  คาจัดทําเอกสาร 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
-พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 19 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 21/213



โครงการนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการนิทรรศการเผยแพร
และประชาสัมพันธฯ
คาสื่อโปสเตอรประชาสัมพันธ คาจัดทําป้าย คาจัดทําสื่อ คาวัสดุ
อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 56
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โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะ
คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ราย
จายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 มาตรา 68
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ.2535
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 19 ลําดับที่ 11
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โครงการแบงปันความรู จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแบงปันความรู
คาป้ายโครงการ  คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และรายจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
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
. 2547
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 53
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โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอ
ใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลมรายงาน คา
วัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน) (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 50
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต อบต. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพเว็บไซต อบต.
คาดูแลระบบ คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาบริการโดเมนเนม และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 12
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โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน Clean & Green จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวด
ลอมการปฏิบัติงาน Clean & Green
คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาไมดอกไมประดับ และรายจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 49
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โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการยกยองบุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
คาจางเหมาทําประกาศเกียรติคุณ พรอมกรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (คาใชจายตาง ๆ
 สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (31)
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 28 ลําดับที่ 64
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โครงการยกยองพนักงานดีเดน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการยกยองพนักงานดีเดน
คาจางเหมาทําประกาศเกียรติคุณ พรอมกรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ คาจางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (คาใชจายตาง ๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (31)
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 13

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 29/213



โครงการวันชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันชาติ
คาเครื่องถวายพระพร คาจางตกแตงพระฉายาลักษณ พระรูป คา
จัดสถานที่ คาจัดเวที คาจัดซุมถวายพระพร คาไฟฟ้าประดับ
ตกแตง คาพิธีการ คาจัดโต๊ะหมู คาพานพุม คากรวยกระทง
ดอกไม คาดอกไมประดับ คาพลุและดอกไมเพลิง คาสมุดลงนาม
ถวายพระพร คาผาสําหรับประดับตกแตง คาวัสดุอุปกรณ 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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวด (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 71

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 30/213



โครงการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
คาจัดทําป้าย คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 28 ลําดับที่ 62

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 31/213



โครงการสงเสริมความรูในการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูในการ
มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (รายจาย
ตางๆ 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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 59

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 32/213



โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน
คาจัดทําป้าย คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 58

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 33/213



โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน
คาจัดทําป้าย คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00112
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 60
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท.
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม คาเชาอุปกรณตาง ๆในการฝึกอบรม  คากรเป๋าหรือ
วัสดุที่บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ถายเอกสาร คาอาหาร คาเชา
ที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
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
. 2547
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 35/213



โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม คาเชาอุปกรณตาง ๆในการฝึกอบรม  คากรเป๋าหรือ
วัสดุที่บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ถายเอกสาร คาอาหาร คาเชา
ที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
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
. 2547
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
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
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (รายจาย
ตางๆ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย คา
บํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
ตางๆ เชน แฟ้มเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ธงตราสัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขา
ราชการ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
สํานักงาน (330100)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ขาหลอดฟลูอาเรสเซนซ เบรก
เกอร คอนเดนเซอร เทปพันสายไฟแผงบังคับทางไฟ และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวาด แปรง เขง ผา ผาปูโต๊ะ ถวย ชาม ชอน ซอม แกวน้ําจาน
รอง ถาด มีด กระติกน้ํารอน สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด
ตางๆ และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
งานบานงานครัว (330300)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ที่มี
ลักษณะการใชงานในยานพาหนะและขนสง เชน อะหลั่ย สาย
ไมล แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิมลกรองแสง แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
ยานพาหนะและขนสง (330700)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตางๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงตม และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
อื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ดินปลูก
ตนไม พันธุพืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ผาใบ
หรือผาพลาสติก อวน สปริงเกลอรและวัสดุการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
การเกษตร (331000)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกลอง เลนสซูม และวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร (331100)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk,RemovableDisk,CompactDisc,Digita
l Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคา
ตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

สําหรับจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใชในอาคารสํานักงาน อบต.และ
สวนราชการตางๆ ใน อบต. อาคารเอนกประสงค ศูนย อป
พร.ตําบลไรโคก และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่อื่นๆ ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ไรโคก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคา
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจาย คาไฟฟ้า (340100)
สําหรับจายเป็นคาบริการโทรศัพทที่ใชในอาคารสํานักงาน อบต
.และสวนราชการตางๆ ใน อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานที่อื่นๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ไรโคก และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคา
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจาย คาบริการ
โทรศัพท (340300)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบริการโทรศัพทที่ใชในอาคารสํานักงาน อบต
.และสวนราชการตางๆ ใน อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานที่อื่นๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ไรโคก และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคา
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจาย คาบริการ
โทรศัพท (340300)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคา
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจาย คาบริการ
ไปรษณีย (340400)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม คาบริการระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เป็นตน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคา
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจาย คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม (340500)
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งบลงทุน รวม 177,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อถังดับเพลิง จํานวน 14,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ถังดับเพลิง ขนาด 15
 ปอนด จํานวน 10 ถัง ฯลฯ(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดี
กวา) และรายจายอื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภท
รายจายครุภัณฑสํานักงาน (410100)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 38
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ 
ประกอบดวย ชุดไมค ลําโพงและเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ชุด ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ หรือตามที่ อบต
.กําหนด หรือดีกวา) และรายจายอื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภท
รายจายครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ (410600)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 75

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 24 ลานพิกเซล หรือที่
ดีกวา จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเกณฑบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) หรือดีกวา และรายจายอื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000) ประเภท
รายจายครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 หนาที่ 1 ลําดับ
ที่ 2
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวาและรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000) ประเภท
รายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)
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ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 37

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal , Custom
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวา และรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000) ประเภท
รายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 37

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
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เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวา และรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000) ประเภท
รายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 37

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ, รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000
 บาท) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000)ประเภท
รายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง ตามปกติหรือคาซอม
กลาง) (411800)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 25,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและ/หรือสิ่งกอสราง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบรายจายอื่น (550000) หมวดรายจาย
อื่น (551000) ประเภทรายจายคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลอื่น ในการ
ดําเนินการบริหารศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําอําเภอบานลาด และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (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)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) รายจาย (500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุด
หนุน (561000) ประเภทรายจายเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการฯ แลว) (610100) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 หนาที่ 29 ลําดับที่ 76
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 44,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 44,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 , 87
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ
. ๒๕๔๓)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 18
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โครงการจัดทําขอบัญญัติตําบลฯ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําขอบัญญัติ
ตําบลฯ
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 19
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โครงการจัดทําฐานขอมูลตําบล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูล
ตําบล
คาจางสํารวจขอมูล คาจัดเก็บขอมูล คาประมวลผลขอมูล คาถาย
เอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 20
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โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนการดําเนิน
งานประจําปี
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559 ขอ 26 ,27
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 21
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โครงการจัดทําแผนจัดการความรู จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนจัดการ
ความรู
คาจางถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ราย
จายตาง ๆ 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
. 2547
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 22
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โครงการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 27 ลําดับที่ 61
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทํารูป
เลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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 (16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 23

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 57/213



โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาตําบล
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทํารูป
เลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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 (16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559 หมวด 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 24

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 58/213



โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 59/213



โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาหมูบาน
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทํารูป
เลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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 (1)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 26

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 60/213



โครงการประชุมประชาคมตําบลบูรณาการจัดทําแผน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
ตําบลบูรณาการจัดทําแผน
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทํารูป
เลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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 (1)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 27
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โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อบต.
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางสํารวจขอมูล คาจัด
เก็บขอมูล คาประมวลผลขอมูล คาถายเอกสาร คาจัดทํารูป
เลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 28

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:15 หนา : 62/213



โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท. จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภารกิจ อปท
.
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางสํารวจขอมูล คาจัด
เก็บขอมูล คาประมวลผลขอมูล คาวิเคราะหคางาน คาถาย
เอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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 (31)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 22 ลําดับที่ 29
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โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 30
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โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 31
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โครงการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ(รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9) มาตรา 58/5
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 32
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โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู
คาจางถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ราย
จายตาง ๆ 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
. 2547
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 33
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โครงการหนวยบริการเคลื่อนที่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหนวยบริการเคลื่อนที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทํารูป
เลม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 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 (16)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 34
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,435,430 บาท
งบบุคลากร รวม 1,923,030 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,923,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,303,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองคลัง
1) ผูอํานวยการกองคลัง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นักวิชาการพัสดุ
4) นักวิชาการจัดเก็บรายได
5) นักวิชาการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
) ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน (220100)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของผู
อํานวยการกองคลัง และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่
กําหนด และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
) ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง (220300)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 536,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหกับ
พนักงานจาง สังกัดกองคลัง
1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
3) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
4) ผูชวยเจาพนักงานการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
) ประเภทรายจาย คาตอบแทนพนักงานจาง (220700)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 41,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มและคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงาน
จาง สังกัดกองคลัง
1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
3) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
4) ผูชวยเจาพนักงานการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คา
จางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
) ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220800)
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งบดําเนินงาน รวม 502,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 249,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ/เจาหนาที่ หรือจายเป็น
เงินรางวัลใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. ตามที่
ไดรับมอบหมาย คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอ
สราง ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย คา
ตอบแทนคณะกรรมการเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น  คณะ
กรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก และจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน พนักงานจาง คาตอบ
แทนของผูมีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯ
ลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจาย
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (310100)

คาเชาบาน จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและ
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจาย
คาเชาบาน (310400)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจาย
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

ค่าใช้สอย รวม 133,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ สําหรับจายเป็นคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาบริการ คา
บริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และผูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า และคา
บริการอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต. และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (คาเดินทางไปราชการ) (320300)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม คาถาย
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พักสําหรับ
วิทยากร คาป้ายโครงการและสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ คาจัดทํา
รูปเลม คาจางเหมาบริการเจาหนาที่คัดลอกขอมูลที่ดิน พนักงาน
สํารวจภาคสนาม คาพาหนะสําหรับวิทยากร คาอาหารทํา
การนอกเวลาสําหรับเจาหนาที่คัดลอกขอมูลที่ดิน พนักงานสํารวจ
ภาคสนาม ตลอดจนผูควบคุมการสํารวจขอมูลภาคสนาม และผู
ตรวจสอบขอมูลภาคสนาม และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
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
คาแผนพับประชาสัมพันธ คาป้ายประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี จัดซื้อแสตมป์และไปรษณียตอบรับ 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
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 23 ลําดับที่ 36

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย คา
บํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
ตางๆ เชน โต๊ะและเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตรา
สัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
สํานักงาน (330100)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk,RemovableDisk,CompactDisc,Digita
l Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคา
ตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000)ประเภทรายจาย วัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคา
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจาย คาบริการ
ไปรษณีย (340400)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน เกาอี้ทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ประกอบดวย
1. โต๊ะทํางาน ขนาด 153x77x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 
2. เกาอี้ทํางาน ขนาด 65x72x112 ซม. จํานวน 1 ตัว
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบ
ประมาณ หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา) และรายจายอื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภท
รายจายครุภัณฑสํานักงาน (410100)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 38
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 54,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 54,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ อปพร. และผูมีสิทธิฯ ที่ออกปฏิบัติ
งานตามคําสั่งฯ ในการตรวจยามวิกาล ตรวจสอบความเรียบรอย
ของหมูบาน ชุมชน และสถานที่ราชการตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (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 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาตอบ
แทน) (531000) ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 31 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้สอย รวม 49,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 31 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อปพร.และ
ทบทวนแผนป้องกันภัยฝายพลเรือน
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาเชายานพาหนะ คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาธรรมเนียมการ
ฝึก คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 31 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงคป้องกันไฟปาและหมอกควัน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันไฟปา
และหมอกควัน
คาป้ายโครงการ  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสาร คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 32 ลําดับที่ 7
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โครงการรณรงคป้องกันภัยทางถนน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันภัย
ทางถนน
คาป้ายโครงการ  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสาร คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 33 ลําดับที่ 13
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โครงการรณรงคป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอื่นๆ
คาป้ายโครงการ  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสาร คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (29)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 31 ลําดับที่ 5
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โครงการศูนยเฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยเฉพาะกิจ
ป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน
คาตอบแทน อปพร. และผูมีสิทธิ์ที่ออกปฏิบัติงานตามคํา
สั่งฯ ประจําศูนยเฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน คา
เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตั้งเต็นท คาจางเหมาติดตั้ง
ไฟฟ้าสองสวาง และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ(รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 32 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูเกี่ยว
กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
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
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 หนาที่ 33 ลําดับที่ 12
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 891,520 บาท

งบบุคลากร รวม 726,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 726,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 543,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
2) นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย เงิน
เดือนพนักงาน (220100)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของผู
อํานวยการกองการศึกษาฯ และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่
กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ ผูอํานวยการกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000)ประเภทรายจายเงิน
ประจําตําแหนง (220300)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 117,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหกับ
พนักงานจาง สังกัดกองการศึกษาฯ
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวด
เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝาย
ประจํา)) (522000)ประเภทรายจาย คาตอบแทนพนักงาน
จาง (220700)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มและเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน
จาง สังกัดกองการศึกษาฯ
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวด
เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝาย
ประจํา)) (522000)ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จาง (220800)
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและ
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000
) ประเภทรายจายคาเชาบาน (310400)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ สําหรับจายเป็นคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาบริการ คา
บริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และผูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า และคา
บริการอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย)(532000)ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (คาเดินทางไปราชการ) (320300)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทราย
จายคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
ตางๆ เชน โต๊ะและเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตรา
สัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทราย
จาย วัสดุสํานักงาน (330100)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวาด แปรง เขง ผา ผาปูโต๊ะ ถวย ชาม ชอน ซอม แกวน้ําจาน
รอง ถาด มีด กระติกน้ํารอน สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด
ตางๆ และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000)ประเภทราย
จาย วัสดุงานบานงานครัว (330300)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ดินปลูก
ตนไม พันธุพืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ผาใบ
หรือผาพลาสติก อวน สปริงเกลอรและวัสดุการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000)ประเภทราย
จาย วัสดุการเกษตร (331000)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk,RemovableDisk,CompactDisc,Digita
l Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคา
ตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000)ประเภทราย
จาย วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพรอมเกาอี้ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา โต๊ะนักเรียนพรอม
เกาอี้ จํานวน 3 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดี
กวา) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ)(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑการศึกษา (410200
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 25 ลําดับที่ 43

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องกรอง
น้ํา (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบ
ประมาณ หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา) และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ)(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑงานบานงาน
ครัว (410900) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 หนาที่ 25 ลําดับที่ 43
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,539,300 บาท
งบบุคลากร รวม 611,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 611,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 569,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหนง
ครูและตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย เงิน
เดือนพนักงาน (220100)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการใหกับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหนงครู
และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย เงิน
วิทยฐานะ (220400)
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งบดําเนินงาน รวม 1,291,420 บาท
ค่าใช้สอย รวม 790,420 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ สําหรับจายเป็นคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาบริการ คา
บริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และผูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า และคา
บริการอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ (320100)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย)(532000)ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (คาเดินทางไปราชการ) (320300)
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โครงการแขงขันทักษะวิชาการและสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะวิชาการ
และสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
คาจัดสถานที่ คาเตนท คาเกาอี้ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณใชประกอบในทํา
กิจกรรม และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง  ๆ สามารถ
ถัวจายไดตามที่จายจริง)
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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 38 ลําดับที่ 28
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ
คาป้ายโครงการจัดงานวันเด็กฯ คาเวที เครื่องเสียง พรอมไฟ
ประดับภายในงาน คาเชาเตนท คาเชาเกาอี้ คาของรางวัลในการ
เขารวมประกวดและแขงขัน กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ ตามซุม
ตาง ๆ (คาวัสดุ-อุปกรณ เครื่องเขียน ชุดเสริมทักษะดานราง
กาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคมและดานสติปัญญาใหกับเด็กที่
เขารวมกิจกรรม) คาอาหารเย็นสําหรับผูที่ไดรับเชิญมารวมงาน
และผูมารวมกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูที่ไดรับ
เชิญมารวมงานและผูมารวมกิจกรรม จางเหมาจัดสถานที่พรอม
วัสดุอุปกรณในการตกแตงสถานที่,วัสดุอุปกรณ รายจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ 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
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 34 ลําดับที่ 1
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โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไมโกง" จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนสีขาว หลัก
สูตร “โตไปไมโกง”
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณใชประกอบในการอบรม รายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ราย
จายตาง ๆ 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
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 36 ลําดับที่ 17
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โครงการสงเสริมการเรียนรูของเด็กใน ศพด. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กใน ศพด.
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณใชประกอบในการอบรม และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตาง ๆ 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
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 35 ลําดับที่ 10
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โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษฯ
คาวิทยากรอบรม ชั่วโมงละ  750 บาท  จํานวน  52  ชั่วโมง คา
ป้ายโครงการ และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ
 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
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 34 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลไรโคก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชนตําบลไรโคก
คาป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม  คาวิทยากรสําหรับการอบรม คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ และราย
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ 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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 36 ลําดับที่ 16
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาฯ จํานวน 417,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางทําอาหารกลางวัน คาจัดทํา
อาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
สําหรับจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุน ศพด.
1. อาหารกลางวัน ศพด.
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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
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
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจายอื่น ๆ (รายจายตาง ๆ
 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
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 34 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทราย
จายคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 411,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
ตางๆ เชน โต๊ะและเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตรา
สัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทราย
จาย วัสดุสํานักงาน (330100)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวาด แปรง เขง ผา ผาปูโต๊ะ ถวย ชาม ชอน ซอม แกวน้ําจาน
รอง ถาด มีด กระติกน้ํารอน สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด
ตางๆ และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000)ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว (330300)

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 106/213



คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 391,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนบานแหลม
ทอง และโรงเรียนบานไรโคก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก
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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย คาอาหารเสริม (นม) (330400)
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

สําหรับจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานที่อื่นๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ประเภทราย
จาย คาไฟฟ้า (340100)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการการสื่อสารและ
โทรคมนาคม คาบริการระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการ
ด และคาบริการสื่อสารอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)หมวดคาสาธารณูปโภค(534000) ประเภทราย
จาย คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)
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งบเงินอุดหนุน รวม 636,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 636,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 636,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานแหลมทองและโรงเรียนบานไรโคก 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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) รายจาย (500000) งบเงินอุด
หนุน (560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000) ประเภทรายจายเงิน
อุดหนุนสวนราชการ (610200)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 หนาที่ 37 ลําดับที่ 20
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี น้ํามันก๊าด ถาน แก๊สหุงตม และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
อื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น (330800)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน น้ํายาเคมี สารเคมี น้ํายาสําหรับฉีดพนหมอก
ควัน ทรายกําจัดลูกน้ําและยุงลาย เวชภัณฑตางๆ และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000)ประเภทรายจายวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย (330900)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 331,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
จายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 24
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
จายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 25
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โครงการฉีดพนหมอกควันป้องกันยุงลาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฉีดพนหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย
คาใชจายในการดําเนินโครงการ คาน้ํายาเคมีพนหมอก
ควัน  น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล น้ํามันดีเซล ป้ายโครงการ คาจาง
เหมาพนหมอกควัน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (คาใชจาย
ตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 39 ลําดับที่ 3
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โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัคซีนเข็ม,ไซริ้ง พรอมป้ายแขวนคอสุนัขทะเบียน
ประวัติ ถุงมือ  คาตอบแทนผูรับจางฉีดวัคซีน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (คาใชจายตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 39 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมอาชีพผูผานการบําบัด จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพผูผาน
การบําบัด
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (คาใช
จายตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 41 ลําดับที่ 18
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โครงการเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพภายในตําบลไรโคก จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพ
ภายในตําบลไรโคก
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ(รายจาย
ตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 39 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (คาใช
จายตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 16
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โครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันยาเสพ
ติด
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (คาใช
จายตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (30)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 39 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงคป้องกันโรคติดตอ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
ติดตอ
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 41 ลําดับที่ 16
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โครงการรณรงค้ป้องกันโรคเอดส จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
เอดส
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 39 ลําดับที่ 5
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
จายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 23
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โครงการอบรมใหความรูดานการป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
การป้องกันไขเลือดออก
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 หนาที่ 42 ลําดับที่ 20
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร ประกอบดวย เครื่อง
พนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดัง
นี้
1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2. ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ) หรือ
ดีกวาและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑการ
เกษตร (410400)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.4 หนาที่ 3 ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 112,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาน้ํามัน น้ํามันเครื่อง คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทํา
เอกสาร คูมือ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00200) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00230) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 3
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โครงการชุมชน/หมูบานนาอยู จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชน/หมูบานนาอยู
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คูมือ แผนพับ ใบ
ปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 4
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โครงการถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนสวยดวยชาวไร
โคกรวมใจ
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาน้ํามัน น้ํามันเครื่อง คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทํา
เอกสาร คูมือ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 126/213



โครงการเยี่ยมบานผูพิการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานผูพิการ
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คูมือ แผนพับ ใบปลิว และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 44 ลําดับที่ 11
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โครงการศูนยขอมูลขาวสารสําหรับผูพิการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยขอมูลขาวสาร
สําหรับผูพิการ
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คูมือ แผนพับ ใบปลิว และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 44 ลําดับที่ 10
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โครงการศูนยบริการผูพิการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยบริการผูพิการ
คาจัดทําป้ายศูนย คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คูมือ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผู
ดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ วาดวยหลักเกณฑการใหเงิน
อุดหนุนแกองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อดําเนินงานดูแลและพัฒนา
ศักยภาพผูดอยโอกาส พ.ศ. 2550
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 44 ลําดับที่ 12
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โครงการสํานักงานสวยสะอาด จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํานักงานสวยสะอาด
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คูมือ แผนพับ ใบ
ปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (23)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 7
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โครงการหนาบานนามอง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหนาบานนามอง
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คูมือ แผนพับ ใบ
ปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 44 ลําดับที่ 8
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางบานผูยากไร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางบานผู
ยากไร
คาปรับปรุง ซอมแซม หรือกอสรางบานใหกับผูยากไร คา
วัสดุ อุปกรณ วัสดุกอสราง และวัสดุอื่นๆ คาจัดทําป้าย คา
พิธีการ และรายจายอื่นๆ (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 (12)
-หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ดวนที่สุด ที่ พบ 0023.3/ว 19987 ลงวัน
ที่ 20 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบลง
ทุน(540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง(คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจาย คากอสราง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 หนาที่ 43 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 132/213



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,415,030 บาท

งบบุคลากร รวม 967,630 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 967,630 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 334,850 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหกับ
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง
1) ผูอํานวยการกองชาง
2) นายชางโยธา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจายเงิน
เดือนพนักงาน (220100)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของผู
อํานวยการกองชาง และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่
กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ ผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจายเงิน
ประจําตําแหนง (220300)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 507,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนสําหรับ
พนักงานจาง สังกัดกองชาง
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2) พนักงานขับรถยนต
3) คนงาน
4) คนสวน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000)ประเภทรายจายคาจาง
พนักงานจาง (220700)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 83,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินคาตอบแทนพิเศษ สําหรับ
พนักงานจาง สังกัดกองชาง
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
2) พนักงานขับรถยนต
3) คนงาน
4) คนสวน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
บุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่ว
คราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000)ประเภทรายจายเงินเพิ่ม
ตางๆ ของพนักงานจาง (220800)
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งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและ
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาตอบ
แทน) (531000)ประเภทรายจายคาเชาบาน (310400)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาตอบ
แทน) (531000)ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ สําหรับจายเป็นคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาบริการ คา
บริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และผูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า และคา
บริการอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาเดินทางไป
ราชการ) (320300)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000
) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
ตางๆ เชน โต๊ะและเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตรา
สัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุสํานักงาน (330100)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ดิน หิน ทราย ซีเมนต ยาง
มะตอย ทอ ไมชนิดตางๆ และวัสดุกอสรางอื่นๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุกอสราง (330600)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาลางอัด
ภาพ สี พูกัน แปรง กระดาษสี สติ๊กเกอร และวัสดุโฆษณาและเผย
แพรอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000)ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผย
แพร (331100)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk,RemovableDisk,CompactDisc,Digita
l Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคา
ตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คา
วัสดุ) (533000)ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
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งบลงทุน รวม 1,152,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 54,700 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถ
จักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดี
กวา) และรายจายอื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง (410300)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หนาจอไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 CORE) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ(level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
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ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ
ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวา และรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (411600)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 39

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท
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เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวา และรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (411600)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 37
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด NETWORK แบบ
ที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัติโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวา และรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (411600)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 37
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง ICT) หรือดีกวา และรายจาย
อื่นๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (411600)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 37
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ, รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000
 บาท) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000)หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ (411800)
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุง ตามปกติหรือคาซอมกลาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางรั้วบริเวณสระน้ําดิบสําหรับผลิตประปา จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางรั้วบริเวณสระน้ําดิบสําหรับผลิต
ประปา
รั้วลวดหนาม ความยาวโดยรอบ 665 ม. สูง 2 ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 6 ลําดับ
ที่ 15
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กอสรางอาคารเก็บพัสดุ อบต.ไรโคก จํานวน 485,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ อบต.ไรโคก
กวาง 16.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 128 ตาราง
เมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 6 ลําดับ
ที่ 14
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ปรับปรุงศาลาบานกวยบน หมูที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงศาลาบานกวยบน หมูที่ 2
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 4 ลําดับ
ที่ 3

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,890,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ บัลลารท สตารทเตอร ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส สะพานไฟ โคม
ไฟ สวิตตไฟ ขารางไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาวัสดุ) (533000
) ประเภทรายจายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
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งบลงทุน รวม 2,790,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,790,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล. ขางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 2 จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. ขางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 2
กวาง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 160 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 4 ลําดับ
ที่ 5
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กอสรางถนน คสล. จากบานนางเบี้ยว – บานนายประเสริฐ เหลิ
มทอง หมูที่ 2

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. จากบานนางเบี้ยว – บานนาย
ประเสริฐ เหลิมทอง หมูที่ 2
กวาง 2.70 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. และ กวาง 3.00 ม
. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 291 ตาราง
เมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 4 ลําดับ
ที่ 4
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กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอสายปามะคา – นาน้ําพุ หมูที่ 3 จํานวน 487,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. เชื่อมตอสายปามะคา – นา
น้ําพุ หมูที่ 3
กวาง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 880 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 6
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กอสรางถนน คสล. สายถนนหัวดอน – บานแหลมทอง หมูที่ 4 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายถนนหัวดอน – บานแหลม
ทอง หมูที่ 4
กวาง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. พรอมคูระบายน้ํา หรือมีปริมาณ
ดินไมนอยกวา 2,016 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 7
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กอสรางถนน คสล. สายบานนากระแสน - คลอง 1 ขวา 1 ขวา หมูที่ 
6

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานนากระแสน - คลอง 1
 ขวา 1 ขวา หมูที่ 6
กวาง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 640 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 6 ลําดับ
ที่ 11

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 153/213



กอสรางถนน คสล. สายบานนายชูชาติ ฉลาดเลิศ - นายชวน กระจิว 
หมูที่ 1

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานนายชูชาติ ฉลาด
เลิศ - นายชวน กระจิว หมูที่ 1
กวาง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 900 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 4 ลําดับ
ที่ 2
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กอสรางถนน คสล. สายบานนายผาน อดทน หมูที่ 6 จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. สายบานนายผาน อดทน หมู
ที่ 6
กวาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. พรอมทอ คสล
.ขนาด 0.60 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 9
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กอสรางถนนลูกรังสายบานนางสุกัญญายิ้มใย – นายเล็ก แสนสุด หมู
ที่ 6

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรังสายบานนางสุกัญญายิ้มใย – 
นายเล็ก แสนสุด หมูที่ 6
กวาง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หรือมีปริมาณดินไมนอยกวา 300
 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 10
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ปรับปรุงถนน คสล. สายบานสนามบน โดยการลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีตแบบ OVERLY หมูที่ 5

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. สายบานสนามบน โดยการ
ลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตแบบ OVERLY หมูที่ 5
กวาง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,400 ตร.ม.
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนดและ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000
) ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 8
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 16,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 16,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลัก 3Rs จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลัก 3Rs
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0594 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 89

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 158/213



โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 88

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 159/213



โครงการรณรงคการลดขยะในชุมชน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการลดขยะใน
ชุมชน
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 69 ลําดับที่ 97

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 160/213



โครงการรณรงคลดการใชถุงพลาสติกและภาชนะโฟม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดการใชถุง
พลาสติกและภาชนะโฟม
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 86

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 161/213



โครงการศูนยวัสดุรีไซเคิล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยวัสดุรีไซเคิล
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบ
ปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 69 ลําดับที่ 94

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 162/213



โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและการกําจัดขยะมูลฝอย
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบ
ปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย ๒๕๖๐
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 85

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 163/213



โครงการสงเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําน้ํา
หมักชีวภาพ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0594 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 92

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 164/213



โครงการสงเสริมการทําปุ๋ยหมักจากขยะ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุ๋ย
หมักจากขยะ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0594 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 91
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โครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลัก 
3Rs

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการ
คัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลัก 3Rs
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0594 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 68 ลําดับที่ 90
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โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครจัดการ
ขยะชุมชน
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ แผนพับ ใบปลิว 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
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก พ
.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) รายจาย(500000) งบดําเนิน
งาน(532000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.10 หนาที่ 69 ลําดับที่ 96
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 97,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 97,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.พบประชาชน
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 1
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โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาเชายาน
พาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)(6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ
คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)(9)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน การซอมอุปกรณไฟฟ้าเบื้อง
ตน

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การซอมอุปกรณไฟฟ้าเบื้องตน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 47 ลําดับที่ 16
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โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน การทําขนมหวาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การทําขนมหวาน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 47 ลําดับที่ 16

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 172/213



โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน การปลูกผักสวนครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การปลูกผักสวนครัว
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 47 ลําดับที่ 16

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 173/213



โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน การเลี้ยงสัตวในครัวเรือน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การเลี้ยงสัตวในครัวเรือน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 47 ลําดับที่ 16
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โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน การเสริมสวย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การเสริมสวย
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 47 ลําดับที่ 16
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โครงการเยี่ยมบานยามเย็น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานยามเย็น
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
รณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ 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 (16)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 5
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โครงการลานกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลานกิจกรรมการ
เรียนรู
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คคาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 46 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมการพัฒนากลุมแมบาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
กลุมแมบาน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 48 ลําดับที่ 22
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โครงการสงเสริมความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความเขมแข็ง
ของชมรมผูสูงอายุ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 45 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมปราชญชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมปราชญชาว
บานและภูมิปัญญาทองถิ่น
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 46 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 27/1/2564  14:31:16 หนา : 180/213



โครงการสงเสริมผลิตภัณฑจากสมุนไพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมผลิตภัณฑ
จากสมุนไพร
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 47 ลําดับที่ 18
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โครงการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.6 หนาที่ 48 ลําดับที่ 24
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานสินคา OTOP จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานดานสินคา OTOP
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว และรายจาย
อื่นๆ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบ
ดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใช
สอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตําบลไรโคก
คาป้ายโครงการ คาจัดเตรียมสนามแขงขันกีฬา คาเชาเครื่องเสียง
พรอมไฟประดับประจําสนามแขงขัน คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม
คาอาหารสําหรับเจาหนาที่และนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน คาน้ํา
แข็ง ทุกวันตลอดการแขงขัน คาเตนท คาเกาอี้ คาอุปกรณการแขง
ขันกีฬาทุกประเภท คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาตอบแทนเจา
หนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนกรรมการตัดสินการแขงขัน และ
รายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ 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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 49 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน จํานวน 6 หมู
บาน และองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เพื่อใชในกิจกรรม
ของ อบต. และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ สามารถ
ถัวจายไดตามที่จายจริง)
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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุ
กีฬา (331300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 50 ลําดับที่ 13

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 232,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 117,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง
คาป้ายโครงการ คาไฟประดับเครื่องเสียงพรอมเครื่องปั่นไฟ คา
จัดสถานที่ภายในบริเวณงาน คาเงินรางวัลการประกวดกระทง
และอื่น ๆ คาวัสดุอุปกรณในการจัดตกแตงสถานที่จัดงาน และ
รายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ 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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)  หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
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
คาใชจายในการดําเนินโครงการ ป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ และ
รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆสามารถถัวจายไดตามที่
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)  หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
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
คาจัดตกแตงสถานที่พรอมทําความสะอาดสถานที่ คาจัดพาน
ดอกไมใชรองมือสําหรับรดน้ําวันสงกรานต คาพวงมาลัยคลองมือ
สําหรับพระสงฆและผูเขารวมกิจกรรม คาพรอมน้ําอบ คาดอกไม
โรยในน้ํา คาดินสอพอง และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจาย
ตาง ๆ 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
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)  หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 50 ลําดับที่ 9
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โครงการแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแหเทียนเนื่องในวัน
เขาพรรษา
คาตอบแทนวิทยากรลักษณะแบงกลุมทํากิจกรรม  ๔ คน ๆ
  ละ  ๑  ชั่วโมง คาตอบแทนวิทยากรลักษณะฝึกอบรม ๑ คน  ๆ
  ละ  ๑  ชั่วโมง ตาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
อบรม คาวัสดุอุปกรณใชประกอบในการอบรม และรายจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ 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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)  หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 50 ลําดับที่ 10
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โครงการอนุรักษประเพณีถวายสลากภัต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณี
ถวายสลากภัต
คาป้ายโครงการ และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ
 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
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)  หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 หนาที่ 77 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ
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 ดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) รายจาย (500000)งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุด
หนุน (561000) ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวน
ราชการ (610200)
(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 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
ทองเที่ยวทองถิ่น
คาป้ายโครงการ และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตาง ๆ
 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 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ(00260) งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทอง
เที่ยว(00264) รายจาย(500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)(532000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.7 หนาที่ 51 ลําดับที่ 15
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นดานการเกษตร
และแหลงน้ํา (LSEP)

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น ดานการเกษตรและแหลงน้ํา LSEP
คาถายเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ 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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ(00300) แผน
งานการการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321) ราย
จาย(500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ(คาใชสอย)(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 3
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โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการยกยองบุคคลตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง
คาจางเหมาทําประกาศเกียรติคุณ พรอมกรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ คาจางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (คาใชจายตาง ๆ 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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ(00300) แผน
งานการการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321) ราย
จาย(500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ(คาใชสอย)(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 หนาที่ 28 ลําดับที่ 65
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกตนไม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไม
คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 6
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โครงการรณรงคการอนุรักษฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการอนุรักษ
ฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมแนวพระราช
ดําริ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ์
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญาแฝก จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมแนวพระราช
ดําริ ปลูกหญาแฝก
คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 2
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โครงการใหความรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ และรายจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322
) รายจาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทราย
จาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.8 หนาที่ 52 ลําดับที่ 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 944,480 บาท

งบบุคลากร รวม 273,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 273,480 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 237,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนสําหรับ
พนักงานจาง 
1) พนักงานผลิตน้ําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจาง
ประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
) ประเภทรายจายคาจางพนักงานจาง (220700)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจาง 
1) พนักงานผลิตน้ําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจาง
ประจํา และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000
) ประเภทรายจายเงินเพิ่มพนักงานจาง (220800)
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งบดําเนินงาน รวม 671,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 131,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ สําหรับจายเป็นคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาถายเอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาบริการ คา
บริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และผูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า และคา
บริการอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประปาดื่มได จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประปาดื่มได
คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รายจายตางๆ สามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง)
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)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.10 หนาที่ 6 ลําดับ
ที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) คาบํารุงรักษาระบบ
ผลิตและจําหนายน้ําประปา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายคา
บํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชเกี่ยวกับกิจการ
ประปา เชน ปูนขาว ทอน้ํา กาว ทราย กรวด วัสดุและอุปกรณ
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย รายจายวัสดุ
กอสราง(330600)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใชเกี่ยวกับกิจการ
ประปา เชน สารสม คลอรีน มิเตอรวัดน้ํา ประตูน้ํา วัสดุและ
อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย รายจายวัสดุ
อื่น (331700)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

สําหรับจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใชเกี่ยวกับกิจการ
ประปา สําหรับระบบผลิตน้ําประปา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) คา
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจาย คาไฟฟ้า (340100)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,750,500 บาท

งบกลาง รวม 6,750,500 บาท
งบกลาง รวม 6,750,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง และ
ผูมีสิทธิอื่นๆ ตามที่ระเบียบกําหนด และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (110300)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 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)
-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 ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และราย
จายอื่นๆ 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 ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,022,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหกับผูมีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด และ
รายจายอื่นๆ (รายจายตางๆ สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง)
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 ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจาย เบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ (110700)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ 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 ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจาย เบี้ยยังชีพคน
พิการ (110800)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 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 ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจาย เบี้ยยังชีพผูปวยโรค
เอดส (110900)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 4

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจาย
ในกรณีจําเป็น เรงดวน เพื่อบรรเทาปัญหาและความเดือดรอน
ของประชาชน หรือในกรณีไวจายในกิจการที่ไมสามารถคาด
การณไวไดลวงหนา และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจายสํารองจาย (111000)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 5
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามขอผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล จํานวน 70,000 บาท
2. ทุนการศึกษาสําหรับเด็กและผูดอยโอกาส จํานวน 60,000
 บาท
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 ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจายตามขอ
ผูกพัน (111100)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น(กบท.)
ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ ตามที่ระเบียบ
กําหนด และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ
- พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
 มาตรา 6
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 ขอ 8
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000
) หมวดงบกลาง (510000) ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานที่ 2.9 หนาที่ 53 ลําดับที่ 6
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