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อําเภอ บานลาด   จังหวัดเพชรบุรี

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหกับนายก อบต., รองนายก อบต. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต.เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 
เดือน เปนเงิน 21,000 บาท เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. (2 
คน คนละ 880 บาท/เดือน) เดือนละ 1,760 บาท จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 21,120 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายการเมือง)) (521000) ประเภทรายจาย
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับนายก อบต., รองนายก 
อบต. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต.เดือนละ 1,750 บาท 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายก อบต. (2 คน คนละ 880 บาท/เดือน) เดือนละ 
1,760 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายการเมือง)) (521000) ประเภทรายจาย
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (210200)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับนายก อบต.รองนายก อบต. ฯลฯ
เงินเดือนนายก อบต.เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 
244,800 บาท เงินเดือนรองนายก อบต.(2 คน คนละ 11,220 บาท/
เดือน)เดือนละ 22,440 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 269,280 
บาท ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายการเมือง)) (521000) ประเภทรายจาย
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
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2) หัวหนาสํานักปลัด
3) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหกับพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ประกอบดวย
1) ปลัด อบต.

6) เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
เงินเดือนปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน, เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด 
จํานวน 12 เดือน , เงินเดือน จนท.วิเคราะหฯ จํานวน 12 เดือน , เงิน
เดือน นักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน , เงินเดือน บุคลากร จํานวน 
12 เดือน , เงินเดือน จพง.ธุรการ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ

4) นักพัฒนาชุมชน
5) บุคลากร

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,646,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับ
1) เลขานุการสภา อบต. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 
เดือน เปนเงิน 86,400 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายการเมือง)) (521000) ประเภทรายจาย
เงินคาตอบแทนอื่น (210700)

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

2) รองประธานสภา อบต.
3) สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับ
1) ประธานสภา อบต.

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (10 คน คนละ 7,200 บาท/เดือน) 
เดือนละ 72,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 864,000 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายการเมือง)) (521000) ประเภทรายจาย
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (210600)

เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,200 บาท จํานวน 12 
เดือน  เปนเงิน 134,640 บาท
เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 
12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,108,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับเลขานุการนายก อบต. ฯลฯ
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 
12 เดือน   เปนเงิน 86,400 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายการเมือง)) (521000) ประเภทรายจาย
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท
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2) ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
3) พนักงานขับรถยนต

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง 
สังกัดสํานักงานปลัด
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

4) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
5) คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจายคา
ตอบแทนพนักงานจาง (220600)

2) ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
3) พนักงานขับรถยนต

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป สําหรับ
พนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

6) นักการภารโรง ฯลฯ
คาตอบแทน ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน , คาตอบแทน ผช.จน
ท.บันทึกขอมูล จํานวน 12 เดือน , คาตอบแทน พนักงานขับรถยนต 
จํานวน 12 เดือน , คาตอบแทน พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 12 
เดือน ,คาตอบแทน คนงานทั่วไป (2 คน) จํานวน 12 เดือน , คาตอบ
แทน นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ

4) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
5) คนงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 841,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของ ปลัด อบต. 
หัวหนาสวนราชการและผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ 
เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 42,000 บาท, เงินประจําตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย
เงินประจําตําแหนง (220300)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด 
ประกอบดวย
1) เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
เงินเพิ่ม เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,740 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย
เงินเดือนพนักงาน (220100)
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เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
กําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายคาเชาบาน (310400)

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานสําคัญ เรงดวน เปน
คร้ังคราวตามความจําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ (310300)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ/เจาหนาที่ หรือจายเปนเงิน
รางวัลใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. ตามที่ไดรับ
มอบหมาย คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสราง ตาม
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย คาตอบแทนคณะ
กรรมการเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงข้ึน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือก และจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงาน พนักงานจาง คาตอบแทนของผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

6) นักการภารโรง ฯลฯ
เงินเพิ่ม ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน , เงินเพิ่ม ผช.จนท.บันทึก
ขอมูล จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 24,000 บาท, เงินเพิ่ม พนักงานขับ
รถยนต จํานวน 12 เดือน , เงินเพิ่ม พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 
12 เดือน , เงินเพิ่ม คนงานทั่วไป 2 คน จํานวน 12 เดือน , เงินเพิ่ม 
นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700)
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เพื่อใชเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาเดินทางไป
ราชการ) (320300)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ เชน คาจัดเลี้ยงรับรองในการตอนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล หรือบุคคลอื่น ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินกิจการอ่ืนใดอันเปนประโยชนให
แก อบต. หรือคาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับการประชุมสภา อบต. 
และการประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ (320200)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหได
มาซ่ึงบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
ทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือส่ิง
พิมพตางๆ คาบริการ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผู
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคา
บริการอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ (320100)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร (310500)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดงาน คาจัดเวที คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
พานพุม คากรวยกระทงดอกไม คาตกแตง คาดอกไม ธูป เทียน และคา
จัดโตะหมูบูชา คาเคร่ืองถวายราชสักการะ คามหรสพ คาไฟฟา คาพลุ
และดอกไมเพลิง คาพิธีการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการจัดงานวัน
พอแหงชาติ) (320300)

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเคร่ืองถวายราชสักการะ คาจางตกแตงพระฉายาลักษณ 
พระรูป คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการจัดกิจกร
รมวันปยมหาราช) (320300)

โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําใบประกาศ คากรอบใบประกาศ และคาเขากรอบ 
คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการคัดเลือก
แมดีเดน) (320300)

โครงการคัดเลือกแมดีเดน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําใบประกาศ คากรอบใบประกาศ และคาเขากรอบ 
คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการคัดเลือก
พอดีเดน) (320300)

โครงการคัดเลือกพอดีเดน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อใชเปนคาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหารกลางวันและคารับรอง
ผูเขารวมตามโครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ อปท.
อําเภอบานลาด สัญจร) (320300)

โครงการ อปท.อําเภอบานลาดสัญจร จํานวน 20,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจางดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เว็บไซตของ อบต. คาจางดูแลระบบ คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาบริการโด
เมนเนม คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเว็บไซต) (320300)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชเปนคาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ จุดบริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)) (320300)

โครงการจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาจางดําเนินการจัดทําวารสัมพันธ อบต.ไรโคก ตามรูป
แบบที่ อบต.ไรโคกกําหนด เพื่อเผยแพรและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ขอมูลขาวสาร การใชจายงบประมาณ งบการเงินตางๆ และบท
ความใหความรู ใหกับประชาชนและสวนราชการทราบคาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการจัดทํา
วารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก) (320300)

โครงการจัดทําวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดงาน คาจัดเวที คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
พานพุม คากรวยกระทงดอกไม คาตกแตง คาดอกไม ธูป เทียน และคา
จัดโตะหมูบูชา คาเคร่ืองถวายราชสักการะ คามหรสพ คาไฟฟา คาพลุ
และดอกไมเพลิง คาพิธีการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการจัดงานวัน
แมแหงชาติ) (320300)

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000 )หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและซอม
แซม (320400)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

สําหรับใชเปนคาใชจายในการจางดําเนินการ หรือคาวัสดุในการดําเนิน
การจัดทําเอกสารขาวประชาสัมพันธ อบต.ไรโคก เพื่อเผยแพรประชา
สัมพันธผลการดําเนินงาน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ในรอบ
ไตรมาส ใหประชาชนและสวนราชการทราบ คาใชจายในโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการเอกสาร
ขาวประชาสัมพันธ) (320300)

โครงการเอกสารขาวประชาสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดทําเอกสาร คูมือการอบรม คาใชจายในโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) (320300)

โครงการอบรมใหความรู พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาอบรม คาตอบแทนวิทยากร คา
ใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสงเสริมคุณ
ธรรมจริยธรรมฯ) (320300)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาอบรม คาตอบแทนวิทยากร คา
ของสมนาคุณ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร) (320300)

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร จํานวน 200,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนตางๆ เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุง
ตม และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
(330800)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ที่มีลักษณะ
การใชงานในยานพาหนะและขนสง เชน อะหลั่ย สายไมล แบตเตอรรี่ 
ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอต
และสกรู ฟมลกรองแสง แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ 
ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุยานพาหนะและขนสง 
(330700)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด แปรง 
เขง ผา ผาปูโตะ ถวย ชาม ชอน ซอม แกวน้ําจานรอง ถาด มีด กระติก
น้ํารอน สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาดตางๆ และวัสดุงานบาน
งานครัวอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว 
(330300)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน ฟวส สายไฟฟา 
ปล๊ักไฟฟา สวิตชไฟฟา ขาหลอดฟลูอาเรสเซนซ เบรกเกอร 
คอนเดนเซอร เทปพันสายไฟแผงบังคับทางไฟ และวัสดุไฟฟาและวิทยุ
อื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
(330200)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงานตางๆ เชน โตะ
และเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติน้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุสํานักงาน (330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาบริการโทรศัพทที่ใชในอาคารสํานักงาน อบต.และ
สวนราชการตางๆ ใน อบต. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่อื่นๆ ที่
อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ไรโคก และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(534000) ประเภทรายจาย คาบริการโทรศัพท (340300)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในอาคารสํานักงาน อบต.และสวน
ราชการตางๆ ใน อบต. อาคารเอนกประสงค ศูนย อปพร.ตําบลไรโคก 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ไรโคก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(534000) ประเภทรายจาย คาไฟฟา (340100)

คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับผง
หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพฉีดหมึก 
สายเคเบิล แปนพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 
20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุวัสดุคอมพิวเตอร 
(331400)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกันและสี เมมโมร่ีการด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขา
ตั้งกลอง เลนสซูม และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
(331100)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ดินปลูกตนไม พันธุ
พืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก 
อวน สปริงเกลอรและวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุการเกษตร (331000)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานพรอมเกาอี้ทํา
งาน  โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว และเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ฯลฯ(ราย
ละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ หรือตามที่  
อบต.กําหนด หรือดีกวา) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอ
สราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน 
(410000)

จัดซื้อโตะทํางาน เกาอี้ทํางาน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร จํานวน 5 ตู 
ฯลฯ(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ 
หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอ
สราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน 
(410000)

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 25,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิด
แขวน ขนาด 24000 BTU จํานวน 2 เคร่ือง ฯลฯ (รายละเอียดตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ หรือตามที่ อบต.กําหนด 
หรือดีกวา) และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอ
สราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน 
(410000)

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จํานวน 66,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
คาบริการระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาส่ือสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(534000) ประเภทรายจาย คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(340500)

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(534000) ประเภทรายจาย คาบริการไปรษณีย (340400)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ, รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (54000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง 
(คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง ตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) (411800)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ประกอบดวย
1) จอรับภาพที่ฉายจากเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
 (รายละเอียดตามเกณฑบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) หรือดีกวา และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (54000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง 
(คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
(410700)

จัดซื้อจอรับภาพ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ประกอบดวย
1)เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เคร่ือง  
 (รายละเอียดตามเกณฑบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) หรือดีกวา และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (54000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง 
(คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
(410700)

จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 39,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน โตะประชุมพรอมเกาอี้
ประชุม ประกอบดวย โตะประชุม 6 ตัว โตะโคง 2 ตัว เกาอี้ประชุม 16 
ตัว ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบ
ประมาณ หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา) และคาใชจายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอ
สราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน 
(410000)

จัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอี้ประชุม จํานวน 90,000 บาท



วันที่พิมพ : 2/9/2558  12:03:10 หนา : 13/58

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลอื่น ในการดําเนิน
การบริหารศูนยจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ ประจําอําเภอบานลาด และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000) 
ประเภทรายจายเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(จะดําเนินการ
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว) (610100)

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/หรือ
สิ่งกอสราง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบรายจายอื่น (550000) หมวดรายจายอื่น (551000) 
ประเภทรายจายคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจาย
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (54000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000)ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421000)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงกั้นหอง อาคารโรงจอดรถเดิม ที่
ทําการสํานักงาน อบต.ไรโคก
อาคารกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 32 
ตารางเมตร
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (54000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000)ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)

กอสรางตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.ไรโคก จํานวน 140,300 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เชน 
คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป) (320300)

โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานตําบล เชน คา
จางสํารวจขอมูล คาจัดเก็บขอมูล คาประมวลผลขอมูล คาจางถาย
เอกสาร คาจัดทําเอกสาร คารับรองผูเขารวมโครงการ คาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานตําบล) (320300)

โครงการจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานตําบล จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําขอบัญญัติตําบล (ท่ีไมใชขอ
บัญญัติงบประมาณฯ) เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํา
รูปเลม  คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดทําขอบัญญัติตําบลฯ) (320300)

โครงการจัดทําขอบัญญัติตําบลฯ จํานวน 8,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทํา
เอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.
ศ.2560) (320300)

โครงการจัดทํา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.
ศ.2560

จํานวน 8,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ



วันที่พิมพ : 2/9/2558  12:03:10 หนา : 15/58

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คา
รับรองผูเขารวมโครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน) (320300)

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลมคา
รับรองผูเขารวมโครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล) (320300)

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจํา
ป เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป) (320300)

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป เชน คา
จางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป) (320300)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป จํานวน 8,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนจัดการความรู เชน คาจาง
ถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดทําแผนจัดการความรู) (320300)

โครงการจัดทําแผนจัดการความรู จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของหัวหนาสวน
การคลัง และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 
12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย
เงินประจําตําแหนง (220300)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย 
เงินเดือนพนักงาน (220100)

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสวนการคลัง
1) หัวหนาสวนการคลัง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นักวิชาการพัสดุ
4) นักวิชาการจัดเก็บรายได ฯลฯ
เงินเดือนหัวหนาสวนการคลัง จํานวน 12 เดือน , เงินเดือน นวก.เงิน
และบัญชี จํานวน 12 เดือน , เงินเดือน นวก.พัสดุ จํานวน 12 เดือน , 
เงินเดือน นวก.จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน ฯลฯ

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 944,760 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.เชน คา
จางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาประมวลผล คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.) (320300)

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมตําบล บูรณาการ
จัดทําแผน เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการประชุมประชาคมตําบล บูรณาการจัดทําแผน) (320300)

โครงการประชุมประชาคมตําบลบูรณาการจัดทําแผน จํานวน 3,000 บาท



วันที่พิมพ : 2/9/2558  12:03:10 หนา : 17/58

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล และ
ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร (310500)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายคาเชาบาน (310400)

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานจาง สังกัด
สวนการคลัง
1) ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
2) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
3) ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ฯลฯ
เงินเพิ่ม ผช.จนท.การเงินและบัญชี  จํานวน 12 เดือน , เงินเพิ่ม ผช.
จนท.จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน , เงินเพิ่ม ผช.จนท.พัสดุ จํานวน 
12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหกับพนักงาน
จาง สังกัดสวนการคลัง
1) ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
2) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
3) ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ฯลฯ
คาจาง ผช.จนท.การเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน , คาจาง ผช.จนท.
จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน , คาจาง ผช.จนท.พัสดุ จํานวน 12 
เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย 
คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 378,960 บาท
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สําหรับใชเปนคาใชจายในการจัดทําปายโครงการ เอกสารประชา
สัมพันธ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาคัดลอก
ระวางแผนที่ คาจัดทําแผนที่ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน) (320300)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อใชเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาเดินทางไป
ราชการ) (320300)

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหได
มาซ่ึงบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
ทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือส่ิง
พิมพตางๆ คาบริการ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผู
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคา
บริการอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ (320100)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)ตลับผงหมึก
สําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพฉีดหมึก สาย
เคเบิล แปนพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 
20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุวัสดุคอมพิวเตอร 
(331400)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงานตางๆ เชน โตะ
และเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุสํานักงาน (330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและซอม
แซม (320400)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

สําหรับใชเปนคาใชจายในการจัดทําปายโครงการ เอกสารประชา
สัมพันธ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาใชจายในโครงการ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการประชา
สัมพันธและเคล่ือนที่จัดเก็บภาษี) (320300)

โครงการประชาสัมพันธและเคล่ือนที่จัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ, รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง ตามปกติหรือ
คาซอมกลาง)(411800)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู 
ฯลฯ(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ 
หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอ
สราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน 
(410000)

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
คาบริการระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(534000) ประเภทรายจาย คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(340500)

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(534000) ประเภทรายจาย คาบริการไปรษณีย (340400)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดทําปายโครงการ ปายรณรงค คาจัดทําแผนพับ คา
วัสดุ คาอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คาถายเอกสาร คาใชจายภายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภท
รายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (โครงการรณรงคปองกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ) 
(320300)

โครงการรณรงคปองกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับวิทยากรในการฝกอบรม คาวัสดุ คา
อุปกรณ คาปายโครงการ คาเชาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมการ
ฝก คาจัดทําเอกสาร คาถายเอกสาร คารับรองผูเขารวมโครงการ คาใช
จายภายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภท
รายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (โครงการฝกอบรม อปพร.และทบทวนแผนปองกันภัยฝาย
พลเรือน) (320300)

โครงการฝกอบรม อปพร.และทบทวนแผนปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับ อปพร. และผูมีสิทธิฯ ที่ออกปฏิบัติ
งานตามคําสั่งฯ ในการตรวจยามวิกาล ตรวจสอบความเรียบรอยของ 
หมูบาน ชุมชน และสถานที่ราชการตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) 
หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภท
รายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (310100)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท
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คาจาง ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 
และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทราย
จาย คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหกับพนักงาน
จาง สังกัดสวนการศึกษาฯ
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 122,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของหัวหนาสวน
การศึกษาฯ และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน 
คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) 
ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง (220300)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหกับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) หัวหนาสวนการศึกษาฯ
2) นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
เงินเดือนหัวหนาสวนการศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน 
เงินเดือน นวก.ศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน 
คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) 
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน (220100)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,160 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับ อปพร. และผูมีสิทธิฯ ที่ออกปฏิบัติ
งานตามคําสั่งฯ ประจําศูนยเฉพาะกิจปองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยฯ จุด
ตรวจความเรียบรอย การออกตรวจยามวิกาล ตรวจสอบความเรียบรอย
ของหมูบาน ชุมชน และสถานที่ราชการตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภท
รายจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (โครงการศูนยเฉพาะกิจปองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน) 
(320300)

โครงการศูนยเฉพาะกิจปองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อเปนรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหได
มาซ่ึงบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
ทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือส่ิง
พิมพตางๆ คาบริการ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผู
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคา
บริการอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึง
บริการ (320100)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล และ
ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตร (310500)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทรายจายคาเชาบาน 
(310400)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง 
สังกัดสวนการศึกษาฯ
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ฯลฯ
เงินเพิ่ม ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 
และคาจางชั่วคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทราย
จายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด แปรง 
เขง ผา ผาปูโตะ ถวย ชาม ชอน ซอม แกวน้ําจานรอง ถาด มีด กระติก
น้ํารอน สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาดตางๆ และวัสดุงานบาน
งานครัวอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว 
(330300)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงานตางๆ เชน โตะ
และเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุสํานักงาน 
(330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม (320400)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (คาเดินทางไป
ราชการ) (320300)

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ, รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง (คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง 
ตามปกติหรือคาซอมกลาง) (411800)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู 
ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ 
หรือตามที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รายจาย (500000) งบ
ลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง (คาครุภัณฑ)
(541000) ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน (410000)

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับผง
หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพฉีดหมึก 
สายเคเบิล แปนพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 
20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ราย
จาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุคอมพิวเตอร 
(331400)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คาวัสดุ คาอุปกรณ คา
เอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คารับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คา
ใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559) (320300)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (คา
เดินทางไปราชการ) (320300)

คาเ ดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหได
มาซ่ึงบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
ทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือส่ิง
พิมพตางๆ คาบริการ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผู
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และผูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คาวัสดุ คาอุปกรณ คา
เอกสาร คารับรองผูเขารวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการเสริมสรางความรูสูผูปกครอง) (320300)

โครงการเสริมสรางความรูสูผูปกครอง จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจางทําอาหารกลางวัน คาจัดทําอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) (320300)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 296,800 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คาวัสดุ คาอุปกรณ คา
เอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ) (320300)

โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คาวัสดุ คาอุปกรณ คา
เอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในโครงการ คารับรองผูเขารวม
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการศูนยสามวัย) (320300)

โครงการศูนยสามวัย จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คาวัสดุ คาอุปกรณ คา
เอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คารับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คา
ใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการโภชนาการสมวัย) (320300)

โครงการโภชนาการสมวัย จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกาย ใหกับเด็กและเยาวชนผู
ยากไร และดอยโอกาส เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุเคร่ือง
แตงกาย (331200)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนบานแหลม
ทอง และโรงเรียนบานไรโคก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย คาอาหาร
เสริม (นม) (330400)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 454,290 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด แปรง 
เขง ผา   ผาปูโตะ ถวย ชาม ชอน ซอม แกวน้ําจานรอง ถาด มีด 
กระติกน้ํารอน สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาดตางๆ และวัสดุงาน
บานงานครัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุงาน
บานงานครัว (330300)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงานตางๆ เชน โตะ
และเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุสํานัก
งาน(330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย คาบํารุง
รักษาและซอมแซม (320400)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการกอสรางปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพุ ตําบลไรโคก พรอมปรับปรุงภูมิทัศน
กวาง 1.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

กอสรางปายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพุ ตําบลไรโคก พรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน

จํานวน 22,300 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการติดต้ังไฟฟาสองสวางสนามกีฬา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพุ ตําบลไรโคก ตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทราย
จายคาติดต้ังระบบไฟฟาและอุปกรณฯ (420100)

ติดต้ังไฟฟาสองสวางสนามกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพุ ตําบลไร
โคก

จํานวน 100,000 บาท

คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งคร้ังแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง

2.เรือไวกิ้ง ทําดวยเหล็ก ราคา 16,200 บาท
3.คอกหมุน ทําดวยเหล็ก ราคา 13,800 บาท

สําหรับเปนคาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑอื่น จัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไรโคก 
1.ชิงชาใหญ ทําดวยเหล็ก ราคา 11,400 บาท 

4.มาหมุนรูปสัตว 6 ที่ ทําดวยเหล็ก ราคา 11,800 บาท
5.ชุดรวมเชือกถัก ทําดวยเหล็ก ราคา 16,200 บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑอื่น (411700)

6.ชิงชาโยกรูปสัตว ทําดวยเหล็ก ราคา 9,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

จัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม ศพด. ตําบลไรโคก จํานวน 80,000 บาท

ครุภัณฑอื่น

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการศึกษา คาวัสดุและอุปกรณ เชน ดินสอ 
ยางลบ กระดาษ สี เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน หุน 
แบบจําลองตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย วัสดุการ
ศึกษา (331500)

วัสดุการศึกษา จํานวน 9,500 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันกาด 
ถาน แกสหุงตม และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอ่ืนๆ และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอล่ืน (330800)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
แหลมทองและโรงเรียนบานไรโคก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุด
หนุน (561000) ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 720,000 บาท

ปรับปรุงอาคาร ศพด.ตําบลไรโคก หมูที่ 2
ตีฝาเพดานอาคารหองประชุม พรอมทาสีอาคาร
ทาสีอาคาร ศพด.พรอมปูกระเบื้องดานหนาอาคาร
ตามรูปแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทราย
จายคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค (420900)

ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพุ ตําบลไรโคก จํานวน 285,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกหญา
สนามกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพุ ตําบลไรโคก พรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,452 ตารางเมตร ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทราย
จายคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค (420900)

ปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกหญาสนามกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพุ 
ตําบลไรโคก

จํานวน 99,600 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทราย
จายคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค (420900)
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย 
รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพภายในตําบลไรโคก) (320300)

โครงการเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพภายในตําบลไรโคก จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาจัดซ้ือวัคซีนฯ สลิงฉีดยา ถุงมือ คาตอบแทนผูรับ
จางฉีดวัคซีนและคุมกําเนิด คาดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย 
รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการปองกันพิษสุนัขบา) (320300)

โครงการปองกันพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนคาอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณ
สุขและแกนนําสุขภาพ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221) รายจาย (500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุด
หนุน (561000) ประเภทรายจายเงินอุดหนุนเอกชน (610300)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 90,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาเคมี 
สารเคมี น้ํายาสําหรับฉีดพนหมอกควัน ทรายกําจัดลูกน้ําและยุงลาย 
เวชภัณฑตางๆ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย (330900)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย 
รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสายใยรักแหงครอบครัว) (320300)

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย 
รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส) (320300)

โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาจัดซ้ือน้ํายาเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง หนากาก ถุงมือ คา
ตอบแทนผูรับจางฉีดพนสารเคมี คาดําเนินโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย 
รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก) (320300)

โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น (00223) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย 
รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด) (320300)

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน 1,000 บาท
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2) พนักงานขับรถยนต 
3) คนงานทั่วไป ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนสําหรับพนักงาน
จาง สังกัดสวนโยธา
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 357,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของหัวหนาสวน
โยธา และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ หัวหนาสวนโยธา เดือนละ 
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวด
เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) 
(522000) ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง (220300)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหกับพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสวนโยธา
1) หัวหนาสวนโยธา
2) ชางโยธา ฯลฯ
เงินเดือนหัวหนาสวนโยธา จํานวน 12 เดือน 
เงินเดือนชางโยธา จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวด
เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) 
(522000) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน (220100)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 381,680 บาท

สําหรับเปนคาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซม หรือกอสรางบานเทิด
ไทองคราชัน คาวัสดุ อุปกรณ วัสดุกอสราง และวัสดุอ่ืนๆ คาจัดทําปาย 
คาพิธีการ คาใชจายในการดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห (00232) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสงกอสราง) (542000) 
ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)  

(ปรับปรุง ซอมแซม หรือกอสรางบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันฯ)

ซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันฯ จํานวน 100,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล และ
ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทราย
จายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทราย
จายคาเชาบาน (310400)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ/เจาหนาที่ และผูมีสิทธิ ตามที่
ระเบียบกําหนดฯ เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงาน พนักงานจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาตอบแทน) (531000) ประเภทราย
จายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (310100)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

2) พนักงานขับรถยนต
3) คนงานทั่วไป ฯลฯ

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และเงินคาตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงาน
จาง สังกัดสวนโยธา
1) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

เงินเพิ่ม คนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวด
เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) 
(522000) ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700)

เงินเพิ่ม ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 12 เดือน 
เงินเพิ่ม พนักงานขับรถยนต จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

คาตอบแทนผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือน 
คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต จํานวน 12 เดือน 
คาตอบแทนคนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวด
เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) 
(522000) ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง (220600)
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สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (คา
เดินทางไปราชการ) (320300)

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหได
มาซ่ึงบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
ทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือส่ิง
พิมพตางๆ คาบริการ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผู
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคา
บริการอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)เทปบันทึกขอมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)ตลับผงหมึก
สําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพฉีดหมึก สาย
เคเบิล แปนพิมพ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 
20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุ
คอมพิวเตอร (331400)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาลางอัดภาพ สี 
พูกัน แปรง กระดาษสี สต๊ิกเกอร ผา และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่นๆ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร (331100)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ดิน หิน ทราย ซีเมนต ยางมะตอย 
ทอ ไมชนิดตางๆ และวัสดุกอสรางอื่นๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุ
กอสราง (330600)

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงานตางๆ เชน โตะ
และเกาอี้ตางๆ ตูตางๆ แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ ซอง แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ และวัสดุ
สํานักงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุ
สํานักงาน (330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
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สําหรับจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางกําแพงกันดิน
ทลาย สวนสาธารณะ หมูที่ 3 สูง 1.50 เมตร ยาวรวม 59.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวม 88.50 ตร.ม. 
ตามรูปแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

กอสรางกําแพงกันดินพังทลาย สวนสาธารณะ ม.3 จํานวน 131,800 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ, รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทราย
จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800) 
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง ตามปกติหรือ
คาซอมกลาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง 
ใชมอเตอรขับเคล่ือนสูบน้ํา สูบน้ําไดปริมาณไมนอยกวา 20 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง ที่ความสูงสงรวม 26 เมตร ขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา 
ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส 380 โวลท 50 
เฮิรท มีความเร็วรอบระหวาง 2,700 - 3,000 รอบ/นาที จํานวน 2 
เคร่ือง ตามแบบที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภทราย
จายครุภัณฑการเกษตร(410400)

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 40,000 บาท

ครุภัณฑการเกษตร

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู 
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ หรือ
ตามที่ อบต.กําหนด หรือดีกวา) และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง (คาครุภัณฑ)(541000) ประเภทราย
จายครุภัณฑสํานักงาน (410000)

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
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สําหรับจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตูยาม อปพร.หมู
ที่ 4 พื้นที่กวาง 8.00 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 240 
ตารางเมตร ตามรูปแบบที่ อบต.ไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจาย (500000) รายจาย (500000) งบลงทุน 
(540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง (คาที่ดินและส่ิงกอ
สราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
(420900)

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตูยาม อปพร.หมูที่ 4 จํานวน 56,800 บาท

สําหรับจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางอาคารเอนก
ประสงคในที่สาธารณะ หมูที่ 3 อาคารกวาง 4.00 เมตร ยาว8.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 32 ตร.ม.
ตามรูปแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) 
ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)

กอสรางอาคารเอนกประสงค ม.3 จํานวน 216,700 บาท

สําหรับจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางลานกีฬา ม.6 หนา
ศาลา 80 พรรษา
ขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 360 ตร.ม. 
ตามรูปแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) 
ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)

กอสรางลานกีฬา ม.6 จํานวน 156,000 บาท

สําหรับจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางรั้วรอบสนามฟุต
ซอล หมูที่ 2 ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาวรวม 72 เมตร ตามรูปแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) 
ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)

กอสรางร้ัวรอบสนามฟุตซอล ม.2 จํานวน 122,200 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) 
ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคาถมดิน 
(420600)

ถมดินที่สาธารณะ สรางสนามกีฬาหนาศาลา 80 พรรษา หมูที่ 6
กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 77 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.30 เมตร หรือมี
ปริมาณดินไมนอยกวา 1,062.60 ลูกบาศกเมตร พรอมขุดลอกคลอง
ขนาดปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ยาวรวม 77 เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ถมดินที่สาธารณะ ม.6 จํานวน 269,600 บาท

คาถมดิน

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑกอสราง เคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 10" - 16" พรอม
เคร่ืองยนตเบนซินขนาด 13 แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง รายละเอียดตาม
ที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคก กําหนด หรือดีกวา และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายครุภัณฑกอสราง (410500)

จัดซื้อครุภัณฑกอสราง เคร่ืองตัดคอนกรีต จํานวน 40,000 บาท

ครุภัณฑกอสราง

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ บัล
ลารท สตารทเตอร ปล๊ักไฟฟา ฟวส สะพานไฟ โคมไฟ สวิตตไฟ ขา
รางไฟฟา และวัสดุไฟฟาอ่ืนๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจายวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
(330200)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจาย
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) 
ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
(421000)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
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ติดต้ังปายจราจรชนิดตางๆ ภายในตําบลไรโคก หมูที่ 1 - หมูที่ 6 ตาม
แบบมาตรฐานทางหลวง รวม 32 ปาย ชนิดเสาคอนกรีต
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใช

จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ติดต้ังปายจราจรชนิดตางๆ ภายในตําบลไรโคก หมูที่ 1 - หมูที่ 6 จํานวน 92,300 บาท

ติดต้ังกระจกโคงโพลีคารบอเนต ภายในตําบลไรโคก หมูที่ 1 – หมูที่ 6
กระจกโคง 24 นิ้ว พรอมขาตั้ง ตามรูปแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)

ติดต้ังกระจกโคงโพลีคารบอเนต ภายในตําบลไรโคก หมูที่ 1 - หมูท่ี 6 จํานวน 66,500 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)

กอสรางฝารางระบายน้ํา คสล.สายบานนาน้ําพุ หมูที่ 3 
ขนาดกวาง 0.54 เมตร ยาว 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร จํานวน 200 
ฝา หรือมีความยาวรวมไมนอยกวา 120 เมตร รายละเอียดตามที่
องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ

กอสรางฝารางระบายน้ํา คสล.สายบานนาน้ําพุ หมูที่ 3 จํานวน 68,400 บาท

กอสรางถนน คสล.สายบานนายสมัย  ชาวไทย หมูที่ 1
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 525 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)

กอสรางถนน คสล.สายบานนายสมัย ชาวไทย หมูที่ 1 จํานวน 310,900 บาท

กอสรางถนน คสล.สายคันคลองชลประทานจากศาลาบน – บานนายเมฆ 
หมูที่ 5
ผิวการจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 738 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)

กอสรางถนน คสล.สายคันคลองชลประทาน จากศาลาบน-บานนายเมฆ 
หมูที่ 5

จํานวน 401,600 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการ 1 ความคุมคา 1 สาธารณประโยชน) (320300)

โครงการ 1 ความคุมคา 1 สาธารณประโยชน จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจาย
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421000)

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง จํานวน 200,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 2
ดวยวิธีลาดยางแอสฟนติกคอนกรีต ผิวการจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 700 
ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน ม.2 จํานวน 310,700 บาท

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบตามแบบมาตรฐาน ฟพ.101/56 ชนิดเสา
เหลก็ 
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบตามมาตรฐาน ฟพ.101/56 ชนิดเสาเหล็ก จํานวน 116,800 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค (420900)
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสํานักงานสวยสะอาด) (320300)

โครงการสํานักงานสวยสะอาด จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการธนาคารขยะเปนศูนยและการคัดแยกขยะ) (320300)

โครงการธนาคารขยะเปนศูนย และการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000)ประเภทรายจาย รายจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ) (320300)

โครงการถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการชุมชน/หมูบานนาอยู) (320300)

โครงการชุมชน/หมูบานนาอยู จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาน้ํามันสําหรับเคร่ืองตัดหญา
และเลื่อยยนต คารับรองผูเขารวมโครงการ คาดําเนินโครงการ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการ Big Cleaning Day) (320300)

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คารับรองสําหรับผูเขา
รวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ หางไกลยา
เสพติด) (320300)

โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ หางไกลยาเสพติด จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คาดําเนินโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการ อบต.ไรโคก เปดประตูสู
ประชาคมอาเซียน) (320300)

โครงการ อบต.ไรโคกเปดประตูสูประชาคมอาเซียน จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คารับรองสําหรับผูเขารวม
โครงการ คาดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการ อบต.พบประชาชน) (320300)

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 17,930 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย ราย
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการหนาบานนามอง) (320300)

โครงการหนาบานนามอง จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คารับรองสําหรับผูเขารวม
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน) (320300)

โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ใบ
ปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คารับรองสําหรับผูเขารวม
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน 
อบต.ไรโคก) (320300)

โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน อบต.ไรโคก จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือหนังสือพิมพประจําวัน คาดําเนิน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ) (320300)

โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
เชาพาหนะ คาเชาที่พัก คารับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คาดําเนิน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการครอบครัวอบอุน) (320300)

โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คารับรองสําหรับผูเขา
รวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการฝกอบรมการทําปุยชีวภาพ) 
(320300)

โครงการฝกอบรมการทําปุยชีวภาพ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คารับรองสําหรับผูเขา
รวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ) (320300)

โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการคูมือ คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คา
รับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการปรับปรุงภารกิจ) (320300)

โครงการปรับปรุงภารกิจ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คารับรองสําหรับผูเขา
รวมโครงการ คาดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ) 
(320300)

โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหาร คาเชาพาหนะ คาเชาที่
พัก คารับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
ดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมสตรี) 
(320300)

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมสตรี จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหาร คาเชาพาหนะ คาเชาที่
พัก คารับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
ดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ) (320300)

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร  คารับรองสําหรับผูเขา
รวมโครงการ คาดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการเยี่ยมบานยามเย็น) (320300)

โครงการเยี่ยมบานยามเย็น จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหาร คาเชาพาหนะ คาเชาที่
พัก คารับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
ดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม 
OTOP)(320300)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม OTOP จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก คา
พิธีการ คาปายประชาสัมพันธ รับรองผูเขารวมโครงการ คาวัสดุ 
อุปกรณ คาอุปกรณกีฬา คาจัดทําเอกสาร คูมือ คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการแขงขัน คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) 
ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดการแขงขันกีฬา/กรีฑา
เยาวชนตานยาเสพติด) (320300)

โครงการจัดการแขงขันกีฬา/กรีฑาเยาวชนตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาเอกสาร คารับรองสําหรับผูเขา
รวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการหนวยบริการเคลื่อนที่) 
(320300)

โครงการหนวยบริการเคลื่อนที่ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 
แผนพับ ใบปลิว คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหาร คาเชาพาหนะ คาเชาที่
พัก คารับรองสําหรับผูเขารวมโครงการ คาดําเนินโครงการ และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)รายจาย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการสรางความเขมแข็งของชมรมผู
สูงอายุ) (320300)

โครงการสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 48,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน 
และองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เพื่อใชในกิจกรรมของ อบต. และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) (533000) 
ประเภทรายจาย วัสดุกีฬา (331300)

วัสดุกีฬา จํานวน 75,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
คาวัสดุ อุปกรณ คาอุปกรณกีฬา คารับรองผูเขารวมโครงการ คาชุด
แตงกายนักกีฬา คาธรรมเนียมการแขงขัน คาใชจายในโครงการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) 
ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน) 
(320300)

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก คา
พิธีการ คาปายประชาสัมพันธ รับรองผูเขารวมโครงการ คาวัสดุ 
อุปกรณ คาอุปกรณกีฬา คาจัดทําเอกสาร คูมือ คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการแขงขัน คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) (532000) 
ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก) 
(320300)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก จํานวน 200,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมยอนรอยหลวงปูแกว คาปาย
ประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาใชจายในโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดกิจกรรมยอนรอยหลวง
ปูแกว) (320300)

โครงการจัดกิจกรรมยอนรอยหลวงปูแกว จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนคาครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายของหมู
บาน หมูที่ 2 ประกอบดวย เคร่ืองออกกําลังขอเขา 1 ชุด เคร่ืองออกกํา
ลังซิทอัพหนาทอง 1 ชุด เคร่ืองออกกําลังขา 1 ชุด  เคร่ืองออกกําลัง
แขนและหนาทอง 1 ชุด เคร่ืองออกกําลังแขนลดหนาทองเบาะส้ัน 1 
ชุด เคร่ืองสลับเทาเดินอากาศ 1 ชุด โครงสรางใ ชวัสดุปองกันสนิม ทอ
เหล็กชุบกัลปวาไนซ ที่นั่งและพนักพิงเปนฟองน้ําหุมดวยหนังเทียม 
พรอมติดต้ัง ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด หรือดี
กวา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000) 
ประเภทรายจาย ครุภัณฑกีฬา (411200)

จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายของหมู
บาน หมูที่ 1 ประกอบดวย เคร่ืองออกกําลังขอเขา 1 ชุด เคร่ืองออกกํา
ลังซิทอัพหนาทอง 1 ชุด เคร่ืองออกกําลังขา 1 ชุด  เคร่ืองออกกําลัง
แขนและหนาทอง 1 ชุด เคร่ืองออกกําลังแขนลดหนาทองเบาะส้ัน 1 
ชุด เคร่ืองสลับเทาเดินอากาศ 1 ชุด โครงสรางใ ชวัสดุปองกันสนิม ทอ
เหล็กชุบกัลปวาไนซ ที่นั่งและพนักพิงเปนฟองน้ําหุมดวยหนังเทียม 
พรอมติดต้ัง ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด หรือดี
กวา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) รายจาย (500000) งบลงทุน (540000) 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง (คาครุภัณฑ) (541000) 
ประเภทรายจาย ครุภัณฑกีฬา (411200)

จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑกีฬา
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีไทยทรงดํา คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาตกแตงและจัดสถานที่ คาใชจายในโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีไทยทรง
ดํา) (320300)

โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดํา จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานเทศนมหาชาติ คาปายประชา
สัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวมโครงการ คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเคร่ืองอันดับ คาใชจายในโครงการ และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานเทศนมหาชาติ) 
(320300)

โครงการจัดงานเทศนมหาชาติ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานทําบุญลานตากขาว ม.1 คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาตกแตงและจัดสถานที่ คาใชจายในโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000)ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานทําบุญลานตากขาว) 
(320300)

โครงการจัดงานทําบุญลานตากขาว จํานวน 25,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานทําบุญกลางบาน ม.3, ม.4, ม.5 
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาตกแตงและจัดสถานที่ คาเคร่ืองอันดับ คาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานทําบุญกลางบาน) 
(320300)

โครงการจัดงานทําบุญกลางบาน จํานวน 60,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการทําบุญบานไกลไปไหวพระ 
คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาเชาพาหนะ คาพิธีการ คา
รับรองผูเขารวมโครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการทําบุญบานไกลไปไหว
พระ) (320300)

โครงการทําบุญบานไกลไปไหวพระ จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวมโครงการ 
คาตกแตงและจัดสถานที่ คามหรสพ คาใชจายในโครงการ และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต) 
(320300)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันรักผูสูงอายุ คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวมโครงการ 
คาตกแตงและจัดสถานที่ คารับรองผูเขารวมงาน คาใชจายในโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานวันรักผูสูงอายุ) 
(320300)

โครงการจัดงานวันรักผูสูงอายุ จํานวน 85,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวมโครงการ 
คาตกแตงและจัดสถานที่ คามหรสพ คาใชจายในโครงการ และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง) (320300)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท
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สําหรับเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ
1) อุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด ในโครงการจัดขบวนแห งานพระ
นครคีรี-เมืองเพชรบุรีฯ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอุมลูกจูงหลานเขาวัดฟง
ธรรม คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการอุมลูกจูงหลานเขาวัดฟง
ธรรม) (320300)

โครงการอุมลูกจูงหลานเขาวัดฟงธรรม จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษประเพณีถวาย
สลากภัต คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดสลากภัต คาใช
จายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการอนุรักษประเพณีถวาย
สลากภัต) (320300)

โครงการอนุรักษประเพณีถวายสลากภัต จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงานแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา 
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาพิธีการ คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาตกแตงและจัดสถานที่ รถขบวน คาตนเทียน เคร่ืองอันดับ 
คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานแหเทียนเนื่องในวัน
เขาพรรษา) (320300)

โครงการแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม คา
ปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาใชจายในโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบดําเนินงาน 
(530000)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
(532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม) (320300)

โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ์ คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาเอกสาร 
แผนพับ คูมือ คาตอบแทนวิทยากร คารับรองผูเขารวมโครงการคาใช
จายในโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการสงเสริม
แนวพระราชดําริ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ์) (320300)

โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ์ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาเอกสาร แผนพับ คูมือ คาตอบแทนวิทยากร คารับรองผูเขารวม
โครงการ คาใชจายในโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการสงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) (320300)

โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับจายเปนเงินสนับสนุนคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรม และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
2) อุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด ในโครงการวัวเทียมเกวียนฯ
สําหรับจายเปนเงินสนับสนุนคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรม และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) รายจาย (500000) งบเงินอุดหนุน 
(560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000) ประเภทรายจายเงินอุดหนุน
สวนราชการ (610200) 

(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)
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เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจาง 
1) พนักงานผลิตน้ําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา ฯลฯ
เงินเพิ่ม พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 12 เดือน
เงินเพิ่ม พนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจาย
เงินเพิ่มพนักงานจาง (220700)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนสําหรับพนักงาน
จาง 
1) พนักงานผลิตน้ําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา ฯลฯ
คาตอบแทนพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 12 เดือน 
คาตอบแทนพนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว (เงินเดือน (ฝายประจํา)) (522000) ประเภทรายจายคา
ตอบแทนพนักงานจาง (220600)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ อนุรักษ
ฝายแมว คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาเอกสาร แผนพับ คู
มือ คาตอบแทนวิทยากร คารับรองผูเขารวมโครงการคาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการสงเสริม
แนวพระราชดําริ อนุรักษฝายแมว) (320300)

โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ อนุรักษฝายแมว จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูก
หญาแฝก คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณ คาเอกสาร แผนพับ 
คูมือ คาตอบแทนวิทยากร คารับรองผูเขารวมโครงการคาใชจายใน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม(00322) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (530000) ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการสงเสริม
แนวพระราชดําริ ปลูกหญาแฝก) (320300)

โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญาแฝก จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ ที่ใชเกี่ยวกับกิจการประปา เชน สาร
สม คลอรีน มิเตอรวัดน้ํา ประตูน้ํา วัสดุและอุปกรณตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย รายจายวัสดุอ่ืน (331700)

วัสดุอ่ืน จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางที่ใชเกี่ยวกับกิจการประปา เชน 
ปูนขาว ทอน้ํา กาว ทราย กรวด วัสดุและอุปกรณตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาวัสดุ) (533000) ประเภทรายจาย รายจายวัสดุกอสราง 
(330600)

วัสดุกอสราง จํานวน 138,200 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) คาบํารุงรักษาระบบผลิตและ
จําหนายน้ําประปา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายคาบํารุงรักษา
และซอมแซม (320400)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหได
มาซ่ึงบริการใดๆ ดังนี้ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
ทําความสะอาด คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือส่ิง
พิมพตางๆ คาบริการ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใหผู
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคา
บริการอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ (คาใชสอย) (532000) ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ (320100)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท



วันที่พิมพ : 2/9/2558  12:03:12 หนา : 56/58

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือที่ดิน เพื่อใชในการขุดสระเก็บน้ําประปา ตาม
รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคาซ้ือหรือแลก
เปล่ียนที่ดิน (420300)

จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บน้ําประปา จํานวน 370,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือที่ดิน เพื่อใชในการกอสรางระบบผลิตน้ํา
ประปา ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคาซ้ือหรือแลก
เปล่ียนที่ดิน (420300)

จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายระบบผลิตน้ําประปา จํานวน 180,000 บาท

คาซ้ือหรือแลกเปล่ียนที่ดิน

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ, รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาครุภัณฑ) (541000) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ (411800) 
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง ตามปกติหรือ
คาซอมกลาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชเกี่ยวกับกิจการประปา สําหรับ
ระบบผลิตน้ําประปา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบดําเนินงาน (530000) คาสาธารณูปโภค (534000) 
ประเภทรายจาย คาไฟฟา (340100)

คาไฟฟา จํานวน 238,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาใชจายตามขอผูกพัน เชน เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับตําบล ทุนการศึกษาสําหรับเด็กและผูดอยโอกาส 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ทุนชวยเหลือผูดอยโอกาส 20,000 บาท
ทุนการศึกษาเด็กดอยโอกาส 60,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 70,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 122,760 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจายตามขอผูกพัน (111100)

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 272,760 บาท

สําหรับจายเปนเงินสํารองจาย ในกรณีจําเปน เรงดวน เพื่อบรรเทา
ปญหาและความเดือดรอนของประชาชน หรือในกรณีไวจายในกิจการ
ที่ไมสามารถคาดการณไวไดลวงหนา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจายสํารองจาย (111000)

สํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับผูมีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจาย เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (110900)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 42,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง และผูมี
สิทธิอื่นๆ ตามที่ระเบียบกําหนด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
(110300)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,900 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจาย
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจาย 
(500000) งบลงทุน (540000) หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
(คาที่ดินและสิ่งกอสราง) (542000) ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421000)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 40,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
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สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ ตามที่ระเบียบกําหนด 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจาย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 150,000 บาท




