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องคการบริหารสวนตําบลทางาม
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลท่างาม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทางาม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทางามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลทางามจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 95,805,623.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 55,183,432.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 28,142,119.63 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 29,156,435.63 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 22,381.18 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 390,722.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 7,650.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,268,923.55 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,466,758.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 86,357.15 บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 18,391,617.51 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,155,421.65 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,737,666.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,662,739.86 บาท

งบลงทุน จํานวน 421,790.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 414,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 86,357.15 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 5,116,157.26 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลทางาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 549,791.88 229,000.00 219,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

522,251.70 700,000.00 541,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 439,035.41 400,000.00 530,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,115.00 30,000.00 27,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 100,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,516,193.99 1,359,000.00 1,417,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,975,644.13 24,590,000.00 22,019,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,975,644.13 24,590,000.00 22,019,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,454,235.00 12,000,000.00 13,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,454,235.00 12,000,000.00 13,500,000.00

รวม 35,946,073.12 37,949,000.00 36,936,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,365,413.25 10,306,281.00 9,776,260.00

งบบุคลากร 8,233,361.00 11,926,360.00 12,548,710.00

งบดําเนินงาน 3,017,513.55 7,712,559.00 9,029,830.00

งบลงทุน 2,430,761.65 7,197,800.00 4,776,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 483,000.00 781,000.00 775,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,530,049.45 37,949,000.00 36,936,000.00

รวม 22,530,049.45 37,949,000.00 36,936,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลท่างาม

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,117,810

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,738,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,751,710

แผนงานสาธารณสุข 2,415,900

แผนงานสังคมสงเคราะห 150,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,949,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 504,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,357,700

แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,776,260

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,936,000
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,920,320 0 1,767,090 7,687,410
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,349,200 0 1,767,090 5,116,290

งบดําเนินงาน 2,922,400 20,000 1,080,000 4,022,400
    ค่าตอบแทน 689,000 0 355,000 1,044,000

    ค่าใช้สอย 1,320,000 20,000 608,000 1,948,000

    ค่าวัสดุ 420,000 0 110,000 530,000

    ค่าสาธารณูปโภค 493,400 0 7,000 500,400

งบลงทุน 298,500 0 79,500 378,000
    ค่าครุภัณฑ์ 298,500 0 79,500 378,000

งบรายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000

                              รวม 9,141,220 50,000 2,926,590 12,117,810

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 1/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 303,120 0 303,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 303,120 0 303,120

งบดําเนินงาน 540,000 200,000 740,000
    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 495,000 50,000 545,000

    ค่าวัสดุ 5,000 150,000 155,000

งบลงทุน 345,000 350,000 695,000
    ค่าครุภัณฑ์ 345,000 350,000 695,000

                              รวม 1,188,120 550,000 1,738,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 2/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,944,780 0 1,944,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,944,780 0 1,944,780

งบดําเนินงาน 417,000 922,430 1,339,430
    ค่าตอบแทน 215,000 0 215,000

    ค่าใช้สอย 142,000 499,260 641,260

    ค่าวัสดุ 60,000 409,170 469,170

    ค่าสาธารณูปโภค 0 14,000 14,000

งบลงทุน 0 7,500 7,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 7,500 7,500

งบเงินอุดหนุน 0 460,000 460,000
    เงินอุดหนุน 0 460,000 460,000

                              รวม 2,361,780 1,389,930 3,751,710

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 3/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,401,900 0 1,401,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,401,900 0 1,401,900

งบดําเนินงาน 519,000 255,000 774,000
    ค่าตอบแทน 193,000 0 193,000

    ค่าใช้สอย 30,000 150,000 180,000

    ค่าวัสดุ 296,000 105,000 401,000

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000

                              รวม 1,920,900 495,000 2,415,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 4/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

                              รวม 150,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,211,500 0 0 0 0 1,211,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,211,500 0 0 0 0 1,211,500

งบดําเนินงาน 310,000 190,000 0 890,000 10,000 1,400,000
    ค่าตอบแทน 90,000 0 0 0 0 90,000

    ค่าใช้สอย 130,000 5,000 0 610,000 10,000 755,000

    ค่าวัสดุ 90,000 185,000 0 280,000 0 555,000

งบลงทุน 18,000 160,000 100,000 60,000 0 338,000
    ค่าครุภัณฑ์ 18,000 60,000 0 60,000 0 138,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 100,000 100,000 0 0 200,000

                              รวม 1,539,500 350,000 100,000 950,000 10,000 2,949,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 75,000
    เงินอุดหนุน 75,000 75,000

                              รวม 105,000 105,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 304,000 200,000 504,000
    ค่าใช้สอย 220,000 200,000 420,000

    ค่าวัสดุ 84,000 0 84,000

                              รวม 304,000 200,000 504,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 3,357,700 3,357,700
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,357,700 3,357,700

                              รวม 3,357,700 3,357,700
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 40,000 70,000
    ค่าใช้สอย 10,000 40,000 50,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

                              รวม 30,000 40,000 70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 8/9
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,776,260 9,776,260
    งบกลาง 9,776,260 9,776,260

                              รวม 9,776,260 9,776,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 335,774.05 353,255.25 427,736.88 38,000.00 0.00 % 38,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 65,698.02 87,821.64 92,105.00 31,000.00 0.00 % 31,000.00
     ภาษีป้าย 31,637.00 34,965.00 29,950.00 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 433,109.07 476,041.89 549,791.88 229,000.00 219,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,350.24 921.50 1,076.70 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,346.00 4,091.00 3,341.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 521,122.00 496,547.00 486,234.00 650,000.00 -23.08 % 500,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

3,960.00 2,050.00 3,970.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 900.00 410.00 680.00 5,000.00 -90.00 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,500.00 12,800.00 13,200.00 15,000.00 3.33 % 15,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 48,189.00 224,883.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

6,820.00 10,890.00 11,770.00 15,000.00 -16.67 % 12,500.00

วันที่พิมพ : 28/9/2563  10:03:55 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 410.00 980.00 1,080.00 5,000.00 -70.00 % 1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 587,597.24 753,572.50 522,251.70 700,000.00 541,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 399,606.78 337,785.49 439,035.41 400,000.00 32.50 % 530,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 399,606.78 337,785.49 439,035.41 400,000.00 530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 61,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 3,805.00 2,830.00 5,115.00 10,000.00 -30.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 64,805.00 2,830.00 5,115.00 30,000.00 27,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 434,858.52 630,089.56 582,681.59 0.00 100.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,259,847.72 9,300,557.74 8,174,016.83 9,500,000.00 -6.32 % 8,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,269,118.28 4,959,466.49 4,510,871.39 5,500,000.00 -12.36 % 4,820,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 188,736.52 310,630.01 137,325.03 400,000.00 -2.50 % 390,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,992,862.88 4,747,502.30 5,135,337.85 5,200,000.00 -5.77 % 4,900,000.00
     ภาษีสุรา 1,241,912.45 378.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 67,189.85 44,924.15 55,011.22 50,000.00 -28.00 % 36,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 29,509.22 37,105.79 45,304.22 40,000.00 -17.50 % 33,000.00

วันที่พิมพ : 28/9/2563  10:03:56 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,762,831.00 2,628,922.00 2,335,096.00 3,200,000.00 -26.88 % 2,340,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,246,866.44 22,659,576.34 20,975,644.13 24,590,000.00 22,019,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

12,672,246.66 12,825,009.10 13,454,235.00 12,000,000.00 12.50 % 13,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,672,246.66 12,825,009.10 13,454,235.00 12,000,000.00 13,500,000.00
รวมทุกหมวด 32,404,231.19 37,054,815.32 35,946,073.12 37,949,000.00 36,936,000.00

วันที่พิมพ : 28/9/2563  10:03:56 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทางาม

อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,936,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 219,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 38,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 31,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 120,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 541,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 4,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,500 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 12,500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 530,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 530,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 27,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 7,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2563  10:04:37 หนา : 1/2
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,019,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,900,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,820,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 390,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,900,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 36,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 33,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,340,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 13,500,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2563  10:04:37 หนา : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 471,240 439,454 0 7,100 7,140.56 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 36,005 0 42,200 -0.19 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 36,005 0 42,000 0.29 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

79,200 73,858 0 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,962,720 2,059,200 1,920,310 1,957,000 -3.61 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,597,400 2,644,522 1,920,310 2,134,700 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,120,213 1,362,750 2,270,653 2,902,000 -3.88 % 2,789,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 14,200 14,790 98,200 28.92 % 126,600

เงินประจําตําแหนง 133,000 105,000 124,419 126,000 0 % 126,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
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คาจ้างลูกจ้างประจํา 181,600 205,380 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 99,000 108,000 158,700 288,000 2.5 % 295,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,000 12,000 9,300 12,000 0 % 12,000

เงินอื่นๆ 52,500 84,000 82,419 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,597,313 1,891,330 2,660,281 3,426,200 3,349,200
รวมงบบุคลากร 4,194,713 4,535,852 4,580,591 5,560,900 5,920,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 300,000 50 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 146,500 204,500 -0.24 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,150 8,690 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 3,150 8,690 146,500 564,500 689,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,269.5 201,380 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 315,570 0 0 % 0

001. คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาและคาธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับงาน
ด้านกฎหมาย

0 0 0 20,000 -100 % 0
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001.คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาและคาธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับงาน
ด้านกฎหมาย

0 0 0 0 100 % 10,000

002. คาใช้จายในการสํารวจสอบแนวเขต
ที่ดินและดูแลที่สาธารณะประโยชน 

0 0 0 50,000 -100 % 0

002.คาใช้จายในการสํารวจสอบแนวเขต
ที่ดินและดูแลที่สาธารณะประโยชน

0 0 0 0 100 % 30,000

003. คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถยนต 0 0 0 10,800 -100 % 0

003.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถยนต

0 0 0 0 100 % 15,000

004. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 50,000 -100 % 0

004.คาใช้จายในการจัดการด้านการประชา
สัมพันธ โฆษณาและเผยแพร (จ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียงโทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งตีพิมพ
ตางๆ)

0 0 0 0 100 % 30,000

005. คาใช้จายในการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ  โฆษณาและเผยแพร     
        (จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศนโรงมหรสพ
หรือสิ่งตีพิมพตางๆ)   

0 0 0 25,000 -100 % 0
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005.คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

006. คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 0 180,000 -100 % 0

006.คาเชาพื้นที่จัดเว็บไซต Hosting และ
ฐานข้อมูลพัฒนาเว็บไซต 
คาตออายุโดเมนเนม หรือ คาจัดทําเว็ปไซต 
และคาดูแลเว็บไซดรายปี

0 0 0 0 100 % 15,000

007. คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

007.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 0 0 100 % 10,000

008.คาจ้างเหมาจัดทําเว็ปไซด  (Website) 0 0 0 35,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 200,000 0 % 200,000

002. คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบ
วาระและกรณีแทนตําแหนงที่วาง

0 0 0 150,000 -100 % 0

002.คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบ
วาระและกรณีแทนตําแหนงที่วาง

0 0 0 0 100 % 500,000
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003. โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติ และรัฐพิธีที่สําคัญตางๆ ของทาง
ราชการ

0 0 0 80,000 -100 % 0

003.โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ และรัฐพิธีที่สําคัญตางๆ ของทาง
ราชการ

0 0 0 0 100 % 30,000

004. โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ

0 0 0 15,000 -100 % 0

004.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ กํานัน ผู้ใหญ
บ้าน ผู้แทนประชาคม ผู้แทนชุมชน ในพื้นที่
ตําบลทางาม

0 0 0 0 100 % 300,000

005.โครงการจัดทําประชาพิจารณ 0 0 0 0 100 % 30,000

005.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนท้องถิ่น และ พนักงานจ้าง 

0 0 0 10,000 -100 % 0

006.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร
ของทางราชการ

0 0 0 0 100 % 20,000
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007.โครงการเชิญชวนประชาชนรับฟังการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม

0 0 0 5,000 -100 % 0

007.โครงการเสริมสร้างความรู้ในการตอ
ต้านการทุจริตและรณรงคการป้องกันการ
ทุจริต

0 0 0 0 100 % 20,000

008.คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

0 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 17,980 37,974 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
49,510 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานพิธีรับเสด็จพระเจ้าอยูหัว
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 

0 13,620 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
และรัฐพิธีที่สําคัญของทางราชการ

0 29,360 56,685 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
และรัฐพิธีที่สําคัญตางๆของทางราชการ

95,195 0 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 274,974.5 262,340 410,229 915,800 1,320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,497 55,006 112,557 100,000 20 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 39,780 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,208 14,365 16,190 90,000 -22.22 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 4,950 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 15,200 7,190 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,500 56,000 43,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 19,430 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,198 31,420 85,220 90,000 -22.22 % 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 9,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 116,403 171,991 337,317 500,000 420,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 241,545.9 233,589.81 270,882.38 380,000 5.26 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,917.92 34,373.65 27,621.3 30,000 20 % 36,000

คาบริการโทรศัพท 2,723.37 2,546.88 2,453.35 6,000 -60 % 2,400

คาบริการไปรษณีย 0 1,141 994 2,000 150 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,527.34 28,961.91 46,038.53 44,000 13.64 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 284,714.53 300,613.25 347,989.56 462,000 493,400
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รวมงบดําเนินงาน 679,242.03 743,634.25 1,242,035.56 2,442,300 2,922,400
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

001.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม(ชนิด
กระดูกงู)

0 0 0 0 100 % 20,000

002.เครื่องเคลือบลามิเน็ต A3 0 0 0 0 100 % 12,000

003.พารทิชั่น (Partition) 0 0 0 0 100 % 40,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 33,892 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 67,600 0 0 % 0
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คาจัดซื้อโซฟา รับแขก จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1.โซฟาขนาดยาว 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 
80 ซม. (หนวยวัดโดยประมาณ)ขาไม้ 
จํานวน 1  ตัว
2.โซฟาขนาดยาว 65 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 
80 ซม. (หนวยวัดโดยประมาณ)ขาไม้ 
จํานวน 1  ตัว
3.โตะกลางไม้ขนาดไมต่ํากวา กว้าง 60 ซม. 
ยาว 100 ซม. จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
ทั่วไป ใช้ในกิจกรรมของสํานักปลัด

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ 0 0 11,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้ยาแบบแขวน  0 2,250 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานผู้บริหาร มีขนาด ไมต่ํา
กวา 180*90*75 ซม.

0 0 26,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 6,750 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะประชุมขนาด 60*120*75 
เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว

0 0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะผับเอนกประสงค 0 10,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 17,200 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ 0 4,800 4,800 0 0 % 0
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จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 0 15,600 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงขนาดไมค่ํากวา 300 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะทั่วไป
ตามท้องตลาด

0 0 17,000 0 0 % 0

ชุดไมคประชุม แบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 100,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ลําโพงดอกลําโพงไม
ต่ํากวา 6 นิ้ว 2 ทางจํานวน 6 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท พร้อมสายนําสัญญาณยาว 
100 เมตร เป็นเงิน 1,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะทั่วไปตามท้องตลาด

0 0 7,800 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 2 เครื่อง
เพื่อจายเป็นเคาจัดซื้อครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อ
แข็ง จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อ
ออน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 20,400 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

001.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0 0 0 16,000 -100 % 0

001.เครื่องคอมพิวเตอร ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 0 100 % 69,000
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002.เครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)   

0 0 7,100 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ อุปกรณอานบัตร
แบบเอนกประสงค จํานวน 3 เครื่องๆละ 
700 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

0 0 2,100 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ 12,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 23,345 7,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 86,291.65 86,500 -42.2 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,545 66,192 275,291.65 157,900 298,500
รวมงบลงทุน 52,545 66,192 275,291.65 157,900 298,500

รวมงานบริหารทั่วไป 4,926,500.03 5,345,678.25 6,097,918.21 8,161,100 9,141,220
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลทา
งาม

0 0 0 21,000 -4.76 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 21,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 21,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

001.คาจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา
ประเมินผลการบริหารจัดการหนวยงาน 
โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้
ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลทางาม

0 0 0 0 100 % 30,000

คาจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาอันเป็นที่
ยอมรับทั่วไป

0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 25,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 25,000 30,000
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 46,000 50,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 557,190 574,980 612,000 1,102,000 -0.9 % 1,092,030

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 21,000

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 215,060 242,400 255,060 267,000 4.09 % 277,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 152,160 157,560 162,240 297,000 7.15 % 318,240

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 7,260 1,860 0 21,420 -25.77 % 15,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 970,170 1,018,800 1,071,300 1,729,420 1,767,090
รวมงบบุคลากร 970,170 1,018,800 1,071,300 1,729,420 1,767,090

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 300,000 0 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,050 24,450 43,050 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 11,050 24,450 43,050 340,000 355,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,200 34,400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 16,450 0 0 % 0

001. คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

001.คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

002. คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถจักยานยนต 

0 0 0 2,000 -100 % 0

002.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถจักยานยนต

0 0 0 0 100 % 3,000

003. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 75,000 -6.67 % 70,000

002. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

0 0 0 450,000 -100 % 0

002.โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

0 0 0 0 100 % 500,000

003. โครงการจัดทําเวทีประชาคมและการ
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  

0 0 0 5,000 -100 % 0
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003.โครงการจัดทําเวทีประชาคมและการ
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

0 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,900 11,720 8,720 0 0 % 0

โครงการจัดทําเวทีประชาคมและการ
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

0 3,888 900 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500 0 1,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,600 50,008 27,270 592,000 608,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,799 20,470 29,272 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 28,200 22,600 21,600 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 42,999 43,070 50,872 130,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 150 583 1,329 72,000 -90.28 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 150 583 1,329 72,000 7,000
รวมงบดําเนินงาน 69,799 118,111 122,521 1,134,000 1,080,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ 4,600 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานชนิดมีล้อ จํานวน 2 ตัว 0 0 0 6,000 -100 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 15,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็กเหล็ก ขนาดไม
ต่ํากวา 65*120*70 ซม  จํานวน 1 ตัว

0 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

001. คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)   

0 0 0 4,300 -100 % 0

001.คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 30,000

002.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น

0 0 0 0 100 % 22,000

003.เครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 15,000

004.เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 2,500

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานประมวลผล       

0 0 21,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   

0 0 4,400 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,900 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 6,400 8,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 2,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,400 8,500 63,900 27,800 79,500
รวมงบลงทุน 26,400 8,500 63,900 27,800 79,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,066,369 1,145,411 1,257,721 2,891,220 2,926,590
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,992,869.03 6,491,089.25 7,355,639.21 11,098,320 12,117,810

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 162,120 0 % 162,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 41,880 -49.86 % 21,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 119,000 120,000 120,000 324,000 303,120
รวมงบบุคลากร 119,000 120,000 120,000 324,000 303,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 35,000 0 % 35,000

วันที่พิมพ : 28/9/2563  10:05:18 หน้า : 17/59

38



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001. คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 4,000 -100 % 0

001.คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 20,000 -100 % 0

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 20,000

002.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2563 

0 0 0 20,000 -100 % 0

002.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 20,000

003.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรใหม

0 0 0 0 100 % 250,000
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004.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญประจําปี พ.ศ. 2560

15,700 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,700 0 0 44,000 495,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 15,700 0 0 89,000 540,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

001.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด
ชนิดเครือขาย (CCTV) หมูที่ 5 ตําบลทา
งาม

0 0 0 0 100 % 345,000

001.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด
ชนิดเครือขาย (CCTV) อาคารสํานักงาน ณ  
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม    
   

0 0 0 180,000 -100 % 0

002.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด
ชนิดเครือขาย (CCTV) หมูที่ 6 ตําบลทา
งาม   

0 0 0 242,600 -100 % 0
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003.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด
ชนิดเครือขาย (CCTV) หมูที่ 11 ตําบลทา
งาม   

0 0 0 210,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 633,200 345,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 633,200 345,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 134,700 120,000 120,000 1,046,200 1,188,120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้าน
อัคคีภัย

0 0 0 50,000 -100 % 0

001.โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้
แกประชาชน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณ
ภัย และดําเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

4,655 0 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญประจําปี  2562 

0 0 3,710 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก
ประชาชน

0 0 23,795 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,655 0 27,505 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 29,200 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 49,500 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,000 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 14,000 47,200 73,500 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 18,655 47,200 101,005 200,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

001 คาจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

001.คาจัดซื้อชุดดับเพลิงมาตรฐาน NFPA 0 0 0 60,000 -100 % 0
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001.ชุดดับเพลิงภายนอกอาคารแบบ
มาตรฐาน

0 0 0 0 100 % 160,000

002.แทนปนฉีดน้ําติดตั้งบนตัวถังบรรจุน้ํา 0 0 0 0 100 % 60,000

003.สายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอ 0 0 0 0 100 % 30,000

คาจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม แบบ
สะพายหลัง 

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 249,096 7,240 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 5,600 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รถ
บรรทุกน้ําเอนกประสงค)

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 249,096 7,240 5,600 165,000 350,000
รวมงบลงทุน 249,096 7,240 5,600 165,000 350,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 267,751 54,440 106,605 365,000 550,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 402,451 174,440 226,605 1,411,200 1,738,120

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 338,166 221,760 447,320 681,240 56.17 % 1,063,870

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 307,460 594,840 667,340 788,000 4.1 % 820,310
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 63,120 42,840 36,765 138,000 -86.52 % 18,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 708,746 859,440 1,151,425 1,649,240 1,944,780
รวมงบบุคลากร 708,746 859,440 1,151,425 1,649,240 1,944,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 150,000 0 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 22,430 40,000 50 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,430 195,000 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 16,900 0 0 % 0

001. คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

001.คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 6,000
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002. คาใช้จายในการจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ  โฆษณาและเผยแพร 
(จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งตี
พิมพตางๆ)   

0 0 0 5,000 -100 % 0

002.คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 36,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 17,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 60,000 0 % 60,000

002.คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 10,000

002.คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 16,900 117,000 142,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 39,330 372,000 417,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
และ 4 ฟุต

0 0 12,800 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 30,300 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
2 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

0 0 34,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0 0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifuntion เลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา

0 0 8,900 0 0 % 0
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เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องพิมพ เลเซอร 
หรือ Led    ขาวดําจํานวน 1 เครื่องๆละ 
2600บาทโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 80,300 30,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 80,300 30,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 708,746 859,440 1,271,055 2,051,540 2,361,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 37,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารการ
ศึกษา  

0 0 408,380 0 0 % 0

001.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 0 303,000 0.26 % 303,800

002.คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 66,670 -100 % 0
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002.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (อัตราคนลุะ 1,700.- 
บาท)

0 0 0 0 100 % 105,400

003.คาจัดการเรียนการสอน 0 0 0 100,300 -100 % 0

003.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (อัตราคนละ 1,130.- 
บาท)

0 0 0 0 100 % 70,060

004.โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้
ปกครอง

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารการ
ศึกษา 

228,260 274,060 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 228,260 311,060 408,380 499,970 499,260
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 100 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 318,860.5 344,635.22 309,781.48 325,289 4.27 % 339,170

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 318,860.5 344,635.22 309,781.48 380,289 409,170
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,269.92 4,882.23 6,450.03 8,000 0 % 8,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,467.87 4,578 4,027.48 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,737.79 9,460.23 10,477.51 14,000 14,000
รวมงบดําเนินงาน 554,858.29 665,155.45 728,638.99 894,259 922,430

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาดใบพัด
ไมต่ํากวา 16 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง

0 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

001.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมบํารุงรักษาและปรับปรุงคุรุภัณฑกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 41,000 7,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 41,000 7,500
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 90,100 100,300 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 90,100 100,300 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 90,100 100,300 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 572,000 480,000 0 0 0 % 0

001. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

0 0 0 456,000 0.88 % 460,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

0 0 408,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 572,000 480,000 408,000 456,000 460,000
รวมงบเงินอุดหนุน 572,000 480,000 408,000 456,000 460,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,216,958.29 1,245,455.45 1,136,638.99 1,391,259 1,389,930
รวมแผนงานการศึกษา 1,925,704.29 2,104,895.45 2,407,693.99 3,442,799 3,751,710
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 831,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 492,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,401,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,401,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 188,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 193,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 256,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 296,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 519,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็นขนาดไมต่ํากวา 7 คิวปิกฟุต 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 9,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 9,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 9,000 1,920,900
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 144,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาสํารวจข้อมูลจําสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

คาสํารวจข้อมูลจําสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 22,890 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 77,110 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการรณรงคขัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใช้กิจกรรม 5R

0 0 0 50,000 -100 % 0

001.โครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใช้กิจกรรม 5R

0 0 0 0 100 % 50,000

002.โครงการรณรงคควบคุมโรคและ
ป้องกันโรคติดตอตางๆ

0 0 0 5,000 300 % 20,000

003.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอตาง 
ๆ

450 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

0 49,980 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคขัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใช้กิจกรรม 5R

0 0 23,070 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 64,530 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รวมค่าใช้สอย 450 49,980 87,600 170,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 49,500 78,000 49,500 180,000 -44.44 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 49,500 78,000 49,500 185,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 49,950 127,980 137,100 499,000 255,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

001.โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 240,000

001.โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 49,950 127,980 137,100 739,000 495,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 49,950 127,980 137,100 748,000 2,415,900
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรีและ
ประชาชนตําบลทางาม 

0 0 0 50,000 -100 % 0

001.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 70,000

002.โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรีและ
ประชาชนตําบลทางาม

0 0 0 0 100 % 50,000

002.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 80,000 -100 % 0

003.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและ
การสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการสง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 2,230 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 2,230 130,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,230 130,000 150,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 2,230 130,000 150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 2,230 130,000 150,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 533,520 424,464.52 372,780 882,000 -33.39 % 587,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,660 113,967 195,500 270,000 92.22 % 519,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 17,620 13,569 30,345 36,000 75 % 63,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 730,800 594,000.52 640,625 1,230,000 1,211,500
รวมงบบุคลากร 730,800 594,000.52 640,625 1,230,000 1,211,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 70,000 0 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,250 1,600 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,250 1,600 0 90,000 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,100 11,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,300 0 0 % 0
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001. คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

001. คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

002. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 40,000 -100 % 0

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,900 0 5,480 0 0 % 0

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชแหลงน้ํา
สาธารณะของตําบลทางาม

0 0 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,200 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,200 11,500 7,780 160,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,010 4,950 8,570 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,380 0 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,650 27,680 10,760 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 77,040 32,630 19,330 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 95,490 45,730 27,110 340,000 310,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

001.คาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 5,000 -100 % 0

001.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 8,000

002.คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 6,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขชนาด 5 
ฟุต (ขนาดไมต่ํากวา 152*75*75 ซม.) 7 
ลิ้นชัก พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว

0 0 0 7,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 11,800 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิดมีล้อ 0 0 6,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LDE สี

17,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

001.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย  หมูที่  5 
บ้านคุ้งโรงนา ตําบลทางาม   

0 0 0 192,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

001. เครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานประมวลผล        

0 0 0 23,000 -100 % 0
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002.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 
สําหรับงานประมวลผล    

0 0 0 22,000 -100 % 0

003.จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) 

0 0 0 8,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 7,250 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 9,350 0 100 % 10,000

คาซอมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,400 7,250 27,150 294,000 18,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการกอสร้างทางลาดสําหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ

0 0 0 58,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมเสียงตาม
สาย/หอกระจายขาวประจําหมูบ้าน 

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 158,000 0
รวมงบลงทุน 23,400 7,250 27,150 452,000 18,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 849,690 646,980.52 694,885 2,022,000 1,539,500
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งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 81,000 108,000 155,000 220,800 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 10,000 12,000 22,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 91,000 120,000 177,000 256,800 0
รวมงบบุคลากร 91,000 120,000 177,000 256,800 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 35,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถยนต

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 59,880 49,980 110,000 -9.09 % 100,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 7,480 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000 16,000 16,000 35,000 0 % 35,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 4,000 75,880 73,460 190,000 185,000
รวมงบดําเนินงาน 4,000 75,880 73,460 230,000 190,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

001.เครื่องเลื่อยโซยนต 0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 3,960 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 15,810 0 100 % 30,000

คาซอมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑกอง
ชาง

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,960 15,810 30,000 60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

001.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม

0 0 0 300,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมเสียงตาม
สาย/หอกระจายขาวประจําหมูบ้าน

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 300,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 3,960 15,810 330,000 160,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 95,000 199,840 266,270 816,800 350,000
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

001.คาปรับปรุงภูมิทัศรอบบริเวณพื้นที่ ณ 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม

0 0 0 50,000 100 % 100,000

คาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศน 23,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,500 0 0 50,000 100,000
รวมงบลงทุน 23,500 0 0 50,000 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 23,500 0 0 50,000 100,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 373,600 475,080 454,620 486,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 39,250 44,340 37,800 54,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 412,850 519,420 492,420 540,000 0
รวมงบบุคลากร 412,850 519,420 492,420 540,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 241,746 415,040 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 339,138 0 0 % 0

001. คาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

0 0 0 600,000 0 % 600,000

002. คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถยนต 

0 0 0 20,000 -100 % 0
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002.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถยนต

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 241,746 415,040 339,138 620,000 610,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 283,924.5 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 33,420 0 0 85,000 -17.65 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,840 122,000 134,000 160,000 6.25 % 170,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 10,000 9,900 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 134,260 415,924.5 143,900 275,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 376,006 830,964.5 483,038 965,000 890,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,385,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 18,390 3,210 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 14,910 0 0 % 0
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คาซอมบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ(รถยนต
บรรทุกขยะมูลฝอย)

0 0 0 0 100 % 60,000

คาซอมบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑรถยนต
บรรทุกขยะมูลฝอย 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,403,390 3,210 14,910 150,000 60,000
รวมงบลงทุน 2,403,390 3,210 14,910 150,000 60,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,192,246 1,353,594.5 990,368 1,655,000 950,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค 
– บริโภคตําบลทางาม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,160,436 2,200,415.02 1,951,523 4,553,800 2,949,500
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 005.โครงการอบรมเยาวชนทางามสดใส
หางไกลเอดสและยาเสพติด

0 0 0 20,000 -100 % 0

001.โครงการ Big Cleaning Day 0 0 0 20,000 0 % 20,000

002.โครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ 
ABC (Area Based Collaborative)

0 0 0 15,000 -100 % 0

002.โครงการอบรมเยาวชนทางามหางไกล
เอดสและยาเสพติด

0 0 0 0 100 % 10,000

003.โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 10,000 -100 % 0

004.โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ใน ครอบครัว

0 0 0 20,000 -100 % 0

006.โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรัก
โลก (อถล)

0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการ Big Cleaning Day 0 0 2,430 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตําบลทางาม

450 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาอาชีพกลุมสตรีตําบลทางาม 0 0 22,630 0 0 % 0

โครงการอบรมเยาวชนทางามสดใสหางไกล
เอดสและยาเสพติด

0 0 16,775 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 450 0 41,835 105,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 450 0 41,835 105,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาดกําลังขยาย 
1,500 วัตตื

0 0 24,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 24,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 24,000 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 75,000 75,000 0 0 0 % 0

001.อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติงานตอสู้
เพื่อ เอาชนะยาเสพติด อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี

0 0 0 8,300 803.61 % 75,000

อุดหนุนอําเภอเมืองปราจีนบุรี 0 0 75,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000 75,000 75,000 8,300 75,000
รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 75,000 75,000 8,300 75,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 75,450 75,000 140,835 113,300 105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,450 75,000 140,835 113,300 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 70,000
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002.โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 
2564

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลและ
ระหวางตําบลในอําเภอเมืองปราจีนบุรี

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลทางาม
และระหวางตําบลในจังหวัดปราจีนบุรี

23,635 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,635 0 0 40,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 84,000 0 % 84,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 84,000 84,000
รวมงบดําเนินงาน 23,635 0 0 124,000 304,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 23,635 0 0 124,000 304,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการสงเสริมศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น

0 0 0 80,000 0 % 80,000

002.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 20,000

002.โครงการสืบสายประเพณีลอยกระทง 0 0 0 33,000 -100 % 0

003.โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต

0 0 0 0 100 % 100,000

003.โครงการจัดงานสืบสายประเพณี
สงกรานต

0 0 0 50,000 -100 % 0

004. โครงการหิ้วปิ่นโตเช้าวันในวันพระ 0 0 0 10,000 -100 % 0

005.โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ.ศ
. 2563

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กของชาติ ประจําปี 2560 5,460 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมศาสนาและงานประเพณี
ท้องถิ่น

11,825 49,500 16,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,285 49,500 16,600 323,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 17,285 49,500 16,600 323,000 200,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 37,285 49,500 16,600 323,000 200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 60,920 49,500 16,600 447,000 504,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

001.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
1 (สายคันกั้นแมน้ําปราจีนบุรี)

0 0 0 0 100 % 336,000

001.โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค ณ 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม   

0 0 0 254,400 -100 % 0

002.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
แมทวน) หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 222,000

002.โครงการกอสร้างสเตยยึดกําแพงกันดิน 
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 

0 0 0 856,000 -100 % 0
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003.โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค 0 0 0 2,490,000 -100 % 0

003.ซอมแซมถนนดินลูกรังพร้อมตอกเสา
เข็มป้องกันตลิ่ง หมูที่ 2 (สายคันกั้นแมน้ํา
ปราจีนบุรี)

0 0 0 0 100 % 499,000

004.ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยใช้ Asphaltic Concrete หมู 5 (เส้น
ในหมูบ้านเขตติดตอ หมู 6 ถึงบ้านตาชู)

0 0 0 0 100 % 590,700

005.ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยใช้ Asphaltic Concrete หมู 8 (เส้น
ในหมูบ้าน)

0 0 0 0 100 % 580,000

006.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
9 (บริเวณบ้านนายเผชิญ เหลาเพ็ชร)

0 0 0 0 100 % 430,000

007.ถมดินในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลทางาม

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1

0 286,000 285,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3   

0 286,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 

0 285,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 

0 289,000 293,000 0 0 % 0
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โครงการเสริมถนนพร้อมกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7   

0 285,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

001.โครงการปรับปรุงซอมแซมสนาม
ฟุตบอล 

0 0 0 359,800 -100 % 0

001.ปรับปรุงและซอมแซมหรือตอเติม
อาคารบ้านพักสิ่งกอสร้างและทรัพยสิน ใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม

0 0 0 0 100 % 100,000

002.โครงการปรับปรุงและซอมแซมบํารุง
รักษาถนนและทอระบายน้ํา ในตําบลทา
งาม

0 0 0 120,000 -100 % 0

002.ปรับปรุงและซอมแซม บํารุงรักษาถนน
และทอระบายน้ําในตําบลทางาม

0 0 0 0 100 % 200,000

003.โครงการปรับปรุงและซอมแซมหรือตอ
เติมอาคารสิ่งกอสร้างและทรัพยสิน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมูที่ 
10

0 0 306,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมูที่ 
11 

0 0 324,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมูที่ 6 

0 0 296,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมูที่ 9 

0 0 324,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมบํารุงรักษา
ถนนและทอระบายน้ํา ในตําบลทางาม 

0 0 43,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมหรือตอเติม
อาคารบ้านพักสิ่งกอสร้างและทรัพยสิน 

0 0 52,300 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,431,000 1,923,800 4,330,200 3,357,700
รวมงบลงทุน 0 1,431,000 1,923,800 4,330,200 3,357,700

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 1,431,000 1,923,800 4,330,200 3,357,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,431,000 1,923,800 4,330,200 3,357,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการสงเสริมการบริการจัดการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนยีทางการ
เกษตร

0 0 0 20,000 -100 % 0

001.โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

0 0 0 0 100 % 10,000

002.โครงการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 111,056.53 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 111,056.53 0 0 100,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 111,056.53 0 0 130,000 30,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําด้วยระบบ
ไฟฟ้า

0 0 0 947,100 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 947,100 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 947,100 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 111,056.53 0 0 1,077,100 30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001.โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ
พื้นที่สีเขียว

0 0 0 0 100 % 10,000

001.โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักสี
เขียว

0 0 0 10,000 -100 % 0

002.โครงการปลอยพันธสัตวน้ําเฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 0 10,000 -100 % 0
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002.โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 0 0 100 % 10,000

003.โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ
แหลงน้ําและป่าไม้

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการณรงคประชาสัมพันธและสร้าง
จิตสํานึกให้อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

0 450 430 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักสีเขียว 0 0 2,180 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 450 2,610 20,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 450 2,610 20,000 40,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 450 2,610 20,000 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 111,056.53 450 2,610 1,097,100 70,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 77,160 90,183 102,460 130,000 0 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 3,580 6,000 0 % 6,000
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,679,300 5,735,300 6,050,900 7,500,000 -8 % 6,900,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,067,200 1,392,000 1,461,600 1,800,000 5.56 % 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

สํารองจาย 1,500 515,796 5,872 412,611 -51.79 % 198,900

รายจายตามข้อผูกพัน 305,600 365,455 0 0 0 % 0

001.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลทางาม

0 0 0 160,180 -37.57 % 100,000

002.เงินบําเหน็จรายเดือนและเงินบําเหน็จ
ตกทอดลูกจ้าง ของ อบต.

0 0 0 0 100 % 39,000

002.สมทุบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทา
งาม

0 0 0 50,000 -100 % 0

003 เงินบําเหน็จรายเดือนและเงินบําเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม

0 0 0 39,000 -100 % 0

003.คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 100,000

004.คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 90,000 -100 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน
0 0 136,200 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0 193,117 178,147.4 259,490 -9.68 % 234,360

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถาย
โอน

0 0 0 12,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 35,229.15 19,215.9 404,303.85 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 4,350 40,000 0 % 40,000

รวมงบกลาง 7,183,989.15 8,329,066.9 8,365,413.25 10,577,281 9,776,260
รวมงบกลาง 7,183,989.15 8,329,066.9 8,365,413.25 10,577,281 9,776,260
รวมงบกลาง 7,183,989.15 8,329,066.9 8,365,413.25 10,577,281 9,776,260

รวมแผนงานงบกลาง 7,183,989.15 8,329,066.9 8,365,413.25 10,577,281 9,776,260
รวมทุกแผนงาน 19,962,826 20,983,836.62 22,530,049.45 37,949,000 36,936,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทางาม

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,936,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,141,220 บาท

งบบุคลากร รวม 5,920,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้
        -เงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม
        -เงินคาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม  จํานวน  2  อัตรา
     (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
             (1)กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (2) หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้
        -เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม
        -เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จํานวน  2  อัตรา 
            (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
                (1)กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภองค
การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 (2)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0809.7/ว 2084 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2554 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้
  -เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม
  -เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม  จํานวน  2  อัตรา 
 (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
           (1) กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภา
องคการ บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (2)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0809.7/ว 2084 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2554 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.    
  -คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม      
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            (1) กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภา
องคการ บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(2)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง วัน
ที่ 30 กันยายน 2554 
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม ดังนี้
      -ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
      -รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
      -สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
      -เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
          (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
             (1)กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (2)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง วัน
ที่ 30 กันยายน 2554 
         ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,349,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,789,400 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
        (1) นักบริหารงาน อบต.     
        (2) นักบริหารงานทั่วไป 
        (3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
        (4) นักทรัพยากรบุคคล
        (5) นักพัฒนาชุมชน  
        (6) นิติกร
        (7) นักจัดการงานทั่วไป
        (8) เจ้าพนักงานธุรการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(2)ระกาศคณะกรรมการสวนตําบล
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน(3)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,600 บาท

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:06 หน้า : 4/171

84



001.คาตอบแทนรายเดือน
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง 
        (-เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการ   ดังนี้
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535(2
) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2547(3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่  22
 เมษายน 2547  
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

002.เงินคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่ม
ตางๆ
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล
        (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 (2)ประกาศคณะกรรมการ  กลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลง วันที่ 18 มิถุนายน 2558 (3)หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

001.เงินประจําตําแหนง ประเภท บริหารท้องถิ่น 
    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
  
002.เงินประจําตําแหนง ประเภท อํานวยการท้องถิ่น 
    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  หัวหน้าสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในเดียวกัน พ.ศ.2535 (2) ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๖) (3) หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,200 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนี้
        -พนักงานจ้างตามภารกิจ
        -พนักงานจ้างทั่วไป
            (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
                (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(3)หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:06 หน้า : 6/171

86



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  ดังนี้
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างทั่วไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 (2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (3)ประกาศคณะกรรมการ  กลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลง วันที่ 18 มิถุนายน 2558 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

งบดําเนินงาน รวม 2,922,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 689,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

001.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทา
งามตามสิทธิที่พึงเบิกจายได้และเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. และประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของอบต.ทางาม       
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต
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. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  
002.คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง บุคคลที่ได้รับ แตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือเลือก
ตั้งซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม หรือนายก
องคการบริหารสวนตําบลทางาม  เชน  คาตอบแทนคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง นายอําเภอนายทะเบียนอําเภอ/ นาย
ทะเบียนท้องถิ่น อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ชวย
เหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง ฯลฯประจํา
หนวยเลือกตั้งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0505.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

003.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริง
ความผิดทางละเมิดที่มีสิทธิเบิกคาตอบแทน เชน คาเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจายเงิน
สมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 (2
) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 2158  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2558 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจ
ทําในเวลาราชการได้ หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

คาเชาบ้าน จํานวน 204,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาเขาบ้าน คาเชาซื่อบ้านของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงิน สวัสดิการ เกี่ยวกับคาเชาบ้าน
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา เบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   (1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม
ศาลเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาดําเนินการตามคําพิพากษา
ของศาล คาใช้จายในการยื่นฟ้องคดี คาคัดสําเนา คารับรอง
สําเนา คาดําเนินการในการบังคับคดี คําร้องทุกข ฯลฯ
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การบริการงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

002.คาใช้จายในการสํารวจสอบแนวเขตที่ดินและดูแลที่สาธารณะ
ประโยชน

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจ รังวัด สอบเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชนในเขตพื้นที่การดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลทางามดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ.2553
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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003.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทําประกันภัยรถยนต จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเบี้ยประกันภัยรถยนต คาทํา พรบ. รถ
ยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทํา  ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

004.คาใช้จายในการจัดการด้านการประชาสัมพันธ โฆษณาและเผย
แพร (จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งตีพิมพตางๆ)

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งตีพิมพตางๆ  คาจ้างในการ
จัดการด้านการประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม รวมทั้งประชาสัมพันธ
โบราณสถาน และ สถานที่แหลงทองเที่ยว คาใช้จายในการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ คาจ้างทําวารสาร แผนผับ คาขยายภาพหรือ
งานกราฟฟิกตางๆ  ป้ายประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ ป้าย
บอกทางสถานที่ และคาใช้จายในการจัดกิจกรรมและงานอื่นๆ  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541(2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (3
) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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005.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาซัก
ฟอก คาบริการกําจัดปลวกคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้าเหมาแบกหาม
สัมภาระ คาระหวาง คาบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาบริการทํา
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สร้างครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 (3
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

006.คาเชาพื้นที่จัดเว็บไซต Hosting และฐานข้อมูลพัฒนาเว็บไซต 
คาตออายุโดเมนเนม หรือ คาจัดทําเว็ปไซต และคาดูแลเว็บไซดราย
ปี

จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําเว็ปไซดและสวนประกอบของ
เว็ปไซด คาจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด(Website) ขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม  คาธรรมเนียมจด Domain Name  เป็นราคา
ตอปี และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําเว็ปไซด (Website)
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (2)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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007.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
และสวนยอม และงานตางๆ ตามมอบหมายในบริเวณพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทางาม
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (2) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

001. คารับรอง                        
    เพื่อจายเป็นคาอาหารเครื่องดื่ม คาจัดซื้อของขวัญ คาจัดซื้อ
ของที่ระลึก คาพิมพเอกสารใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง ทั้ง
คาบริการตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ
การรับรองในการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548        
002. คาเลี้ยงรับรอง           
    เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ ในการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  คณะ
กรรมกรรมการ คณะหรือบุคคลในการประชุมคณะกรรกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะ
กรรมการติดตามประเมินผลแผน/คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548  
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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003. คาใช้จายในการพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีทาง
ศาสนา               
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานพิธี รัฐพิธี พิธีรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ การจัดงาน/นิทรรศการ วันเฉลิมฉลองหรือเทิดพระ
เกียรติครบรอบในวันสําคัญตาง ๆ หรือวันสําคัญของชาติ คาจัด
งาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทยฯลฯ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วัน
ท้องถิ่นไทยฯลฯโดยจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี ราช
พิธี งานประเพณีของท้องถิ่น คาใช้จายในพิธีทางศาสนา คา
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดหรือหนวย
งานอื่น ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร ในการประชุม อบรม สัมมนา เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ และการศึกษา
อบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ฯลฯ และหนวยงานอื่น ๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2559 
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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002.คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรณีครบวาระและกรณีแทนตําแหนงที่วาง

จํานวน 500,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตําแหนงที่
วาง ตามกฎหมายกําหนดอีกให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและ หน้าที่และสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสารคาพิมพเอกสารและสื่อสิ่งพิมพคาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาของสมนาคุณคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ      การจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (2
) พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2562(3)ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2557 (4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
         ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:06 หน้า : 16/171

96



003.โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และรัฐพิธีที่สําคัญ
ตางๆ ของทางราชการ

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญ และงานรัฐพิธีของทางราชการ โดยจายเป็นคาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียง เต้นท  คา
ใช้จายในการตกแตงสถานที่ เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน คามหรสพ การแสดง คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
    (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        รากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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004.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ กํานัน ผู้ใหญบ้าน ผู้
แทนประชาคม ผู้แทนชุมชน ในพื้นที่ตําบลทางาม

จํานวน 300,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึกคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบ
รบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว 
    (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
     ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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005.โครงการจัดทําประชาพิจารณ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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006.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลขาวสารของทางราชการ

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:06 หน้า : 20/171

100



007.โครงการเสริมสร้างความรู้ในการตอต้านการทุจริตและรณรงค
การป้องกันการทุจริต

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

008.คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุม พวง
มาลา ของขวัญ และของรางวัล ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญ
ตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและสําคัญ ฯลฯ  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นคาจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้ (1)คาจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จาย
เป็นคาใช้สอย (2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้จายจากคาวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6  สิงหาคม 2556 (2) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยา
ลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคารบอน สิ่งพิมพ
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัดสุไฟฟ้าและวิทยุประเภทตางๆ ดังตอ
ไปนี้
    ประเภท วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิ
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
    ประเภท อุปกณประกอบอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

    พื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุคง
ทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระจก
เงา  โองน้ํา  ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง
บดอาหาร กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม  2563       
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี   ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว
    ประเภทอุปกรณประกอบอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อประกอบดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 3.รายจายพร้อมชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้ ก ประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ดังนี้ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกอร ล็อคคลัตซ กระจําโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  ข
. ประเภทวัดสุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง  ฯลฯ  ค. ประเภท
อุปกรณประกอบและอะไหล
ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (2)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบ็นซิล น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน ถาวร หรือตามปกติที่มี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ ตามปกติ   3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย
ไมสามารถใช้งานซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแล้วไมคุ้ม
คา ดังนี้ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนแบบ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
 ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ไมคงทนสภาพเดิม  ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร  ฟิลม เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  ค.ประเภท วัสดุอุปกรณ
ประกอบอะไหล
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
.- บาท  3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4.รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุ ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ เชน เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  ค.ประเภทอุปกรณประกอบ
และอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เชน แผง
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบรอด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เชน Ram คัดซีทฟัด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561 
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:06 หน้า : 30/171

110



ค่าสาธารณูปโภค รวม 493,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าบริเวณอาคารที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม และกิจการที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลทางาม เชน  
    (1)ไฟฟ้ารายทางสาธารณะ  หมู 1 - 12  ตําบลทางาม ฯลฯ
    (2)เสียงตามสาย หมู 10 และคาบํารุงรักษาอื่น ๆ
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกคอรงท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19
 มีนาคม  2561 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 36,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาและคาบํารุงรักษาปรับปรุงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบประปา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลทางาม
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536
 ลงวัน 19 มีนาคม 2561 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,400 บาท

    เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและคาบํารุงรักษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบโทรศัพท ที่ใช้ในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทา
งาม
    (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536
 ลงวัน 19 มีนาคม 2561  (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ที่ใช้ในภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536
 ลงวัน 19 มีนาคม 2561 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตางๆ เชน คา
โทรศัพท คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ ระบบอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเทอเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน คาเทเบิ้ลทีวี คาเชา ชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536
 ลงวัน 19 มีนาคม 2561  (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:06 หน้า : 33/171

113



งบลงทุน รวม 298,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 298,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

001.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม(ชนิดกระดูกงู) จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม(ชนิด
กระดูกงู)  จํานวน 1  เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - เจาะเอกสารและเข้าเลมด้วยคันโยก- เจาะและเข้าเลม
เอกสารได้กว้างสุด A4 (21รู)- ตั้งระยะหางขอบเอกสารได้ 3
 ระดับ สูงสุด 9 มม.- เจาะเอกสารได้ครั้งละ 15-20 แผน (80 แก
รม)- เข้าเลมด้วยสันหวงพลาสติกได้หนาสุด 400 แผน (80 แก
รม) - สามารถเว้นใบมีดเจาะได้ทุกใบ (21 ใบ)
        (เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาด)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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002.เครื่องเคลือบลามิเน็ต A3 จํานวน 12,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเคลือบลามิเน็ต A3   จํานวน  1
  เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - เครื่องเคลือบบัตรระบบลูกกลิ้งความร้อน- ความกว้างของ
ชองใสแผนพลาสติกเคลือบ : 320 มม.(A3) - เคลือบเอกสารและ
ภาพถายได้
        (เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาด)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

003.พารทิชั่น (Partition) จํานวน 40,000 บาท

คาจัดซื้อพารทิชั่น (Partition)
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพารทิชั้น ชนิดครึ่งทึบ/ใส/ขัดลาย ขนาด
ไมน้อยกวา 120 x 160 เซนติเมตร พร้อมขาตัวที เสาจบพารทิ
ชั่น  อุปกรณฉากกันล้ม และอุปกรณสําหรับการติดตั้งพารทิชั้น
ครบชุดฯลฯ    จํานวน  4  ชุด 
    (เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาด)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไมคประชุม แบบไร้สาย จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดไมคประชุม แบบไร้สาย สําหรับห้อง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลทางาม
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - มีสวิตช ปิด-เปิด พร้อมไฟแสดงสถานะระบบ- สามารถ
ตอไมคลูกขายได้ - การสงสัญญาณเสียงชัดเจน- มีระบบป้องกัน
เสียงรบกวนและเสียงหวีด- ควบคุมเสียงรวมทั้งระบบด้วยวอลลุม
เพียงตัวเดียว - สามารถควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกได้
        (เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาด)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27มิถุนายน2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

001.เครื่องคอมพิวเตอร ALL In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรALL In One สําหรับงาน
ประมวลผล   จํานวน   3  เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  1) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาด
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ไมน้อยกวา 2 GB  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย     - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย - มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส  - มีจอแสดงภาพใน
ตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  - สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
    (เป็นครุภัณฑที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (3) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตาม เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

002.เครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้
ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําส ำหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8
 ภาพ ตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm)  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถายสําเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวดํา - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99
 สําเนา - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใสกระดาษได้
ไมน้อยกวา 100 แผน - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom 
(เป็นครุภัณฑที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (2)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (3)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตาม เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เป็นรายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เป็นรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ รวมถึงเป็นรายจายที่ต้องชําระพร้อมอุปกรณ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จาย เกี่ยวกับการใช้และ
การ ตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขจนถึงฉบับบปัจจุบัน(2)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 (3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

001.คาจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาประเมินผลการบริหารจัดการ
หนวยงาน โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทางาม

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไปในการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติ
ราชการโดยจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็นหนวยสํารวจ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่
มารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลทางาม
    (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (2
) พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (3)พระราชกฤษฎีกา วาด้วย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (4)หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลง วันที่ 29 ธันวาคม 2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,926,590 บาท
งบบุคลากร รวม 1,767,090 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,767,090 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,092,030 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  ดังนี้
    (1) ผู้อํานวยการกองคลัง 
    (2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
    (3) นักวิชาการพัสดุ  
    (4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (2
)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (3)ประกาศคณะกรรมการ
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปีองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล
        (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง   การ   ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (2) ประกาศคณะกรรมการ  กลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลง วันที่ 18 มิถุนายน 2558  (3)หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558   
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง   (นัก
บริหารงานคลังระดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในเดียวกัน พ.ศ. 2535 (2)ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) (3)หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 277,920 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกลูกจ้าง
ประจํา
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
        (1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 (2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 (3)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (4
)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.3/ว2683ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศอัตรา
เงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ ๔)  
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 318,240 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนี้
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างทั่วไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในเดียวกัน พ.ศ.2535 (2) หนังสือ
สํานักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่30 ธันวาคม 2558 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจํา
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  (2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2558 (3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 1,080,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

001. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทา
งามตามสิทธิที่พึงเบิกจายได้และเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. และประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของอบต.ทางาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2)หนังสือ ก.จ. ก.ท.และ อบต
.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
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        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

002. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้แกบุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง,บุคคลหรือคณะกรรมการการดําเนิน
งานจ้างปรึกษา,บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสร้างและคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
            (1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560  (2) หนังสือกระทวงการคลัง ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจ
ทําในเวลาราชการได้ หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา เบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 608,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาซัก
ฟอก คาบริการกําจัดปลวกคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้าเหมาแบกหาม
สัมภาระ คาระหวาง คาบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาบริการทํา
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สร้างครุภัณฑที่ดิน สิ่งกอสร้าง ฯลฯ
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559(3)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

002.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทําประกันภัยรถจักยานยนต จํานวน 3,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเบี้ยประกันภัยรถยนต คาทํา พรบ. รถ
ยนตจักยานยนต กองคลัง 
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ และ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ ของกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ฯลฯ และหนวยงานอื่นๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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002.โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

จํานวน 500,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบจัด
เก็บภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550(2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ  2551 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555(4
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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003.โครงการจัดทําเวทีประชาคมและการบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการโดยมีคาใชจายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแตงสถานที่อบรม คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาป้ายโครงการ
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (2
)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม (3
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 (4)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นคาจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้ (1)คาจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จาย
เป็นคาใช้สอย (2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้จายจากคาวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6สิงหาคม 2556 (2)หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยา
ลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคารบอนสิ่งพิมพ
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ แบบพิมพ  ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
.-บาท 3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4.รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุ ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
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เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ เชน เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ค.ประเภทอุปกณณประกอบ
และอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เชน แผง
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบรอด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เชน Ram คัดซีทฟัด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ที่ใช้ในภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกคอรงท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มี
ความ 2561 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน รวม 79,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

001.คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําปรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2  จํานวน 1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1)เป็นแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ 2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู
ภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB  - มีหนวยความ
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จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย - มี DVD-RW หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและ
เมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย 
    (เป็นครุภัณฑที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
 ม.ค. 2561 (3)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตาม เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563                
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

002.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น     จํานวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีจํานวนหัวพิมพไมน้อยกวา 24
 เข็ม - มีความกว้างในการพิมพไมน้อยกวา 80
 คอลัมน (Column) - มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็ว
สูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษรตอ
วินาที - มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics 
ไมน้อยกวา 360x360 dpi - มีหนวยความจําแบบ Input Buffer 
ไมน้อยกวา 128 KB - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
(เป็นครุภัณฑที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
 ม.ค. 2561 
(3)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตาม เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563                
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

003.เครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน   2
   เครื่อง  
    คุณลักษณะพื้นฐาน  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต- มีความละเอียดใน
การพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ
ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm) -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ -มี
ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi- มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถายสําเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวดําสามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99
 สําเนา- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต- มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ -มีถาดใสกระดาษได้
ไมน้อยกวา 100 แผน-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom 
(เป็นครุภัณฑที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (2
) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
 ม.ค. 2561 
(3)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตาม เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563                
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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004.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย
กวา 15 นาที 
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
 ม.ค. 2561 
(3)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตาม เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563                
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เป็นรายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ รถจักรยานยนต เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เป็นรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ รวมถึงเป็นรายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง                                                 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,188,120 บาท

งบบุคลากร รวม 303,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 303,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 162,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้ 
    (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้      
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (3)ประกาศคณะกรรมการสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545
 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปีองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล,เงินปรับ เพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มตาง ๆ
 ของพนักงานสวนตําบล
         (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (2)ประกาศคณะกรรมการ  กลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
)  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (3)หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนี้
     -พนักงานจ้างทั่วไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
             (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558(3
)หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557      
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  ดังนี้
    -พนักงานจ้างทั่วไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 (2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555(3)ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

001. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทา
งามตามสิทธิที่พึงเบิกจายได้และเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. และประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของอบต.ทางาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2)หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที2่6 กุมภาพันธ 2558
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 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558      
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

002. คาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทางาม
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้     
            (1)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560 (2)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2560 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม  2560 
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจ
ทําในเวลาราชการได้ หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.2536 (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (3
)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559   
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาซัก
ฟอก คาบริการกําจัดปลวกคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้าเหมาแบกหาม
สัมภาระ คาระหวาง คาบรรทุก คาเชาทรัพยสินคาบริการทําอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
             (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (3)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ และ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ ของกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ฯลฯ และหนวยงานอื่นๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (2) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:06 หน้า : 65/171

145



002.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญตาง ๆ ประจําปี พ.ศ.2564 เชน เทศกาลปี
ใหม,เทศกาลสงกรานต ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ตั้งดาน คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดโครงการ คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพคาใช้จายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณตาง ๆ คา
อาหาร และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 (2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 (4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
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003.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรใหม

จํานวน 250,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯลฯ
 และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้   
             (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
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004.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯลฯ
 และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้   
             (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  แผนงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยา
ลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคารบอน สิ่งพิมพ
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

งบลงทุน รวม 345,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 345,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

001.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย (CCTV) 
หมูที่ 5 ตําบลทางาม

จํานวน 345,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมอุปกรณติดตั้ง ภายในหมู
ที่ 5 ตําบลทางาม  ประกอบด้วย 
    1)กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร      จํานวน 6 ชุด
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือ
ขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
            รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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            - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อย
กวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel - 
มี frame rateไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter 
หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึก
ภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ-มีความไวแสงน้อย
สุด ไมมากกวา 0.12 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และ
ไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White) -มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อย
กวา 1/3 -มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัส
สูงสุดไมน้อยกวา 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อน
ไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)ได้ -สามารถแสดงรายละเอียด
ของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range)ได้- สามารถสงสัญญาณ
ภาพ(Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2 แหลง - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)- 
สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยาง
น้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ -มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมส าห
รับหุ้มกล้อง (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดี
กวา - สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10C ถึง 50 C เป็นอยาง
น้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได้ เป็นอยาง
น้อย - มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้อง
มี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผู้ผลิต -ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้
งาน -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวด
ล้อม -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
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งานที่มีคุณภาพ
    2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง   จํานวน 1
 เครื่อง 
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง  
            รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน
            - เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้อง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้
ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  -
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกวาจํานวนไมน้อย กวา 1
 ชอง - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา1,920x1,080 pixel หรือไม
น้อยกวา 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”,SNMP,RTSP ได้
เป็นอยางน้อย -มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
ไมน้อยกวา 8 TB - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวน
ไมน้อยกวา 2 ชอง -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6
ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผู้ผลิต -สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน
วงจรปิดผานระบบเครือขายได้- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
    3) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   จํานวน  1
  เครื่อง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล  ขนาด 40 นิ้ว   
            รายลละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
            1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) พิกเซล 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนําดจอภาพ
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ขั้นต่ํา..นิ้ว  3)แสดงภาพด้วยหลอดภําพ
 แบบ LED Backlight          
4)สํามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV) 5) ชองตอ HDMI 
ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง  6
)ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟภาพ เพลง และ
ภาพยนตร 7)มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital)ในตัว
    4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน  1  เครื่อง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื่อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
            คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อย
กวา  800VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย
กวา 15 นาที
 (เป็นครุภัณฑที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจร
ปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562)
5) คาใช้จายในการดําเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด      
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการติดตั้งและ
วัสดุ/อุปกรณที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จําเป็นในการติดตั้งกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด  เชน สายสื่อสัญญาณตาง ๆ ตู้เหล็กแบบมี
หลังคา  ตู้แรค หรือเสาติดสําหรับตั้งกล้อง ฯลฯ 
     (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
  (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0444  ลงวันที่  24 ม.ค.2561 
        ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ฉบับที่ 3/2563
         ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความงบภายใน   
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 (2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท
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    เพื่อเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 3.รายจายพร้อมชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้ ก ประเภท
วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา ดังนี้ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกอร ล็อคคลัตซ กระจําโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  ข
. ประเภทวัดสุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง  ฯลฯ ค. ประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (2
)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบ็นซิล น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและงานระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้าง
ทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในสิ่งของที่
เป็นวัสดุดับเพลิง เชน ถังดับเพลิงชนิดกาชคารบอนไดออก
ไซต, ถังดับเพลิง ชนิดฟองโฟมสะสมแรงดัน ,  กระบอกไฟกระ
พริบ, กรวย,เสื้อสะท้อนแสง, เทปกันเขต, และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นคาวัสดุ
อื่นประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล
    เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไมเข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภท
ใด แตมีความจําเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกู้ภัย เชน  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า  ตระแกรงกันสวะ สายสง
น้ําดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อตอ ข้อแยก ขวานดับ
เพลิง ไฟฉาย เทปกั้นแนวเชือกกู้ภัย ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ภัย เพื่อให้มีวัสดุที่
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอและทันสมัย
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานชวยเหลือผู้ประสบภัย 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 
            (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
            (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

001.ชุดดับเพลิงภายนอกอาคารแบบมาตรฐาน จํานวน 160,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคารแบบ
มาตรฐาน   จํานวน  2  ชุด
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
        - เสื้อพร้อมกางเกงดับเพลิง ชนิดผ้าใบ (สีส้ม) มี
ซับใน กระดุมแบบขอสับ พร้อมแถบสะท้อนแสง - หมวกดับ
เพลิง (สีดํา) ทําด้วยไฟเบอรกลาส พร้อมกําบังหน้า - ถุงมือหนัง
ชารมัว แบบยาวสีดํา - รองเท้าดับเพลิง MT ชนิดพื้นและหัวเสริม
เหล็กกันตะปู ภายในบุผ้าสักหลาด
        (เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาด)
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
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002.แทนปืนฉีดน้ําติดตั้งบนตัวถังบรรจุน้ํา จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนปืนฉีดน้ําติดตั้งบนตัวถังบรรจุ
น้ํา (สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค)
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    แทนปืนฉีดน้ําสามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา (ตอเนื่อง
ไมสิ้นสุด) แทนปืนสามารถปรับก้มเงยได้ หัวฉีดสามารถปรับเป็น
ลําและเป็นฝอยได้ ชนิดทองเหลือง  ขนาด 2.5 นิ้ว
        (เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาด)
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558          
                  
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
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003.สายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอสวมเร็ว
ชนิดทองเหลือง  จํานวน 2 ชุด  (สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค)
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อ
ตอทองเหลือง- ตัวสายสงน้ําดับเพลิง ไมมีตะเข็บ มี 3 ชั้น ทั้ง 3
 ชั้น ยึดติดกันแนน เสมือนเนื้อเดียวกัน- ชั้นนอก เป็นยาง
สังเคราะห NITRILE/PVC ขึ้นสันนูน ตลอดเส้น มีความคงทนตอ
การขัดสีสูง- ชั้นกลาง ถักทอจากใย
สังเคราะห POLYESTER/NYLON มีความเหนียวสูงยืดหยุนและ
แข็งแรง- ชั้นในสุดเป็น ยางสังเคราะห NITRILE/PVC มีความ
เรียบสูงแรงเสียดทานต่ํา ทนตอแรงกระแทกของน้ํา- มี
คุณสมบัติ ไมทําปฏิกิริยากับน้ําทะเล และผลิตภัณฑปิโตรเลียมทุก
ชนิด ทนตอสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขัด
สี การบิดงอ ได้อยางดีเยี่ยม- สายสงน้ําดับเพลิง ไมดูดซับน้ํา ทํา
ความสะอาดได้งาย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไมต้องทําให้แห้ง
กอน- ชวงอุณหภูมิใช้งาน -35 Cถึง +100 C - ความสามารถใน
การใช้
งาน ขนาด 1.5” WORKING PRESSURE 250
 PSI, TEST PRESSURE 350 PSI, BURSTING PRESSURE 725
 PSI    
        (เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาด)
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558          
                  
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค) จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค เป็นต้นไมรวมถึง
คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เป็นรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษา
ในการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ รวมถึงเป็นรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมอุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561        
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,361,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,944,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,944,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,063,870 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
    1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    2.นักวิชาการศึกษา
    3.ครูผู้ดูแลเด็ก
        (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535 (3)ประกาศคณะกรรมการสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลทางาม(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในเดียวกัน พ.ศ.2535(2)ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) (3)หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 820,310 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนี้
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างทั่วไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,600 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  ดังนี้
     -พนักงานจ้างตามภารกิจ
     -พนักงานจ้างทั่วไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้   
            (1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (2)ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2563  
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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งบดําเนินงาน รวม 417,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทา
งามตามสิทธิที่พึงเบิกจายได้และเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. และประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของอบต.ทางาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (2)หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558 (3)หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจ
ทําในเวลาราชการได้ หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจําเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   (1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 6,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาซัก
ฟอก คาบริการกําจัดปลวกคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้าเหมาแบกหาม
สัมภาระ คาระหวาง คาบรรทุก คาเชาทรัพยสินคาบริการทําอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541  (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (3)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561 และคาสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
        

002.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารของสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม
    (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  (2)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ และ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ ของกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ฯลฯ และหนวยงานอื่นๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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002.คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดกองการศึกษาขององคการบริหารสวน
    (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (2)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม  2563  
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นคาจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้ (1)คาจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จาย
เป็นคาใช้สอย (2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้จายจากคาวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6  สิงหาคม  2556 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยา
ลบ น้ํายาลบคําผิดตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคารบอน        
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 (2)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
.- บาท 3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4.รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุ ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
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เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ เชน เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ค.ประเภทอุปกณประกอบ
และอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เชน แผง
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบรอด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เชน Ram คัดซีทฟัด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,389,930 บาท
งบดําเนินงาน รวม 922,430 บาท

ค่าใช้สอย รวม 499,260 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

จํานวน 303,800 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3
 ศูนย อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  รายละเอียดดังนี้
    (1)ศพด.อบต.ทางาม
    (2)ศพด.ที่อปท.รับถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน    
    (3)ศพด.ที่อปท.รับถายโอนจากกรมศาสนา   
        (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้) 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563   
 ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับที่ 3/2563
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา   

002.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (อัตรา
คนลุะ 1,700.- บาท)

จํานวน 105,400 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ  1,700
.- บาท  ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  3 ศูนย  ดังนี้
    (1)ศพด.อบต.ทางาม      
    (2)ศพด.ที่อปท.รับถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
    (3)ศพด.ที่อปท.รับถายโอนจากกรมศาสนา   
        (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้) 
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 17  กรกฎาคม 2563   
 ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  ฉบับ
ที่ 3/2563
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา   
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003.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (อัตรา
คนละ 1,130.- บาท)

จํานวน 70,060 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ในอัตราคนละ 1,130.- บาท 
    (1)ศพด.อบต.ทางาม       
    (2)ศพด.ที่อปท.รับถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
    (3)ศพด.ที่อปท.รับถายโอนจากกรมศาสนา   
        (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้) 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563   
        ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นคาจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
    (1)คาจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จายเป็นคาใช้
สอย
    (2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจาก
คาวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 (3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558 (4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา   
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ค่าวัสดุ รวม 409,170 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ซอง
เอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคารบอนสิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ แบบพิมพ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม  2563  
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุคง
ทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระจก
เงา  โองน้ํา  ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง
บดอาหาร กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
   กรกฎาคม  2563       
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา   
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 339,170 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กเล็ก  เด็ก
อนุบาล  และเด็ก ป.1-ป. 6 ดังนี้
    (1)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในอัตราคนละ 7.37บาท  จํานวน  260  วัน    
        - อปท.อบต. ทางาม    
        - อปท.รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
        - อปท.รับโอนจากกรมศาสนา   
     (จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน 7.37
 บาท)      
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แกเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 7.37 จํานวน 260 วัน       
     - โรงเรียนวัดเลียบ            
     - โรงเรียนวัดหาดสะแก      
    (จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน 7.37
 บาท)
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563   
 ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  ฉบับที่ 3/2563
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้1.รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
.- บาท  3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4.รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
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ตั้ง เป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุ ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ เชน เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ค.ประเภทอุปกณประกอบ
และอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เชน แผง
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบรอด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เชน Ram คัดซีทฟัด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561  
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคากระแสะไฟฟ้าและคาบํารุงรักษาปรับปรุง
อื่นๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม และกิจการที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม  
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกคอรงท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มี
ความ 2561 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาและคาบํารุงรักษาปรับปรุงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกคอรงท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มี
ความ  2561 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา    

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

001.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1
  เครื่อง  
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    คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดใน
การพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ
ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm)  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า
-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถายสําเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวด า - สามารถท าสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99
 สําเนา - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใสกระดาษได้
ไมน้อยกวา 100 แผน - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom 
(เป็นครุภัณฑที่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฯ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
 ม.ค. 2561  (3)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตาม เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563                
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

001. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

จํานวน 460,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สําหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 200  วัน  อัตราคนละ  20
 บาท/วัน  ดังนี้  
     - โรงเรียนวัดเลียบ            
     - โรงเรียนวัดหาดสะแก      
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 17  กรกฎาคม 2563   
 ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับที่ 3/2563
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,920,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,401,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,401,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 831,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
        (1) นักบริหารงานสาธารณสุข    
        (2) นักวิชาการสาธารณสุข
        (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)ระกาศคณะกรรมการสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (3)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุข (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในเดียวกัน พ.ศ.2535 (2)ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (3)หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 492,500 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนี้
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างทั่วไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
         (3)หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557                                     
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนี้
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างทั่วไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในเดียวกัน พ.ศ. 2535 (2) หนังสือ
สํานักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่30 ธันวาคม 2558 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 519,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 188,000 บาท

001. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทา
งามตามสิทธิที่พึงเบิกจายได้และเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. และประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของอบต.ทางาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นของ
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2)หนังสือ ก.จ. ก.ท
. และ อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
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สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2558
         ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข     
  
002.คาป่วยการนักบริบาลท้องถิ่น
    เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้กับนักบริบาลท้องถิ่น ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริการท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองท้องถิ่น และการเบิกจายคาใช้จาย 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข     
 
   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจ
ทําในเวลาราชการได้ หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข     
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ และการศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ ของกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ และหนวยงานอื่นๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นคาจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้ (1)คาจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จาย
เป็นคาใช้สอย (2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้จายจากคาวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6  สิงหาคม 2556 (2) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
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ค่าวัสดุ รวม 296,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยา
ลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคารบอน       สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ แบบพิมพ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 256,000 บาท

    เพื่อคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 180 ลิตร/200 ลิตร 
พร้อมสกีนโลโก้ตามที่อบต.กําหนด  จํานวน  160  ใบ ซึ่ง
ประกอบด้วย  1.ถังสีน้ําเงิน  จํานวน   100  ใบ   2.ถังสี
เหลือง   จํานวน   20  ใบ   3.ถังสีเขียว   จํานวน    20  ใบ   4
.ถังสีแดง      จํานวน    20  ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
     วัสดุงานบ้านงานครัวประเภทตาง ๆ ตามรายการประเภท
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
ประเภท วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระจก
เงา  โองน้ํา  ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด       
เครื่องบดอาหาร กระติกน้ําร้อย กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ถัง
ขยะ ฯลฯ
ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ (1) หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:07 หน้า : 109/171

189



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน ถาวร หรือตามปกติที่มี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ ตามปกติ 3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหาย
ไมสามารถใช้งานซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแล้วไมคุ้ม
คา ดังนี้ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนแบบ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
 ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ไมคงทนสภาพเดิม  ดังนี้ พูกัน  สี ก ระดาษ
เขียนโปสเตอร  ฟิลม เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ค.ประเภท วัสดุ
อุปกรณประกอบอะไหล
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558  (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
.- บาท 3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ4.รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุ ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ เชน เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ค.ประเภทอุปกรณประกอบ
และอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เชน แผง
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบรอด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เชน Ram คัดซีทฟัด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558  (2)  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาสํารวจข้อมูลจําสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  
(-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (2)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้กิจกรรม 5R จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการ ใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการดัง
กลาว 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
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002.โครงการรณรงคควบคุมโรคและป้องกันโรคติดตอตางๆ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการ ใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบ
รบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
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003.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานฯ

จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  โดยมีคาประกอบ
ด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที่ คาอุปกรณใน
การอบรม  คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คาอุปกรณการ
ฉีดวัคฉีด (ไซริงคและเข็ม)  คาจัดทําฐานข้อมูล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
 และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตาง ๆ สําหรับ
งานสาธารณสุขอื่น ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบ็นซิล น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 (2)หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
    
                                  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรค ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุคงทน  เชน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร  ฯลฯ
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ถุงมือ สายยาง น้ํายาตางๆ  ทรายอะ
เบท  สารเคมีกําจัดยุง  สารตรวจยาเสพติด วัคซีนตาง ๆ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมกาปกคอรงท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
      

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:07 หน้า : 116/171

196



งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

001.โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตชุมชน/หมู
บ้าน ในตําบลทางาม แหงละ 20,000.- บาท  จํานวน  12 หมู
บ้าน 
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
            (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่3/2563
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบ
รบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
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002.โครงการพัฒนากลุมอาชีพสตรีและประชาชนตําบลทางาม จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบ
รบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
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003.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ

จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบ
รบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,539,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,211,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,211,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,500 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองชาง 
 (2) นายชางโยธา
 (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 (3)ประกาศคณะกรรมการสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 แก้ไข   
            เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม (นักบริหารงานชางระดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในเดียวกัน พ.ศ. 2535 (2)ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๖) (3)หนังสือสํานักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนี้
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างทั่วไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  (3)หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 
        ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  ดังนี้
   -พนักงานจ้างตามภารกิจ
   -พนักงานจ้างทั่วไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
     (1)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 (2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (3) ประกาศคณะกรรมการ  กลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลทา
งามตามสิทธิที่พึงเบิกจายได้และเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. และประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของอบต.ทางาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
 ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2
)หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2558
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจ
ทําในเวลาราชการได้ หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2559  
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา เบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001. คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาซัก
ฟอก คาบริการกําจัดปลวกคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้าเหมาแบกหาม
สัมภาระ คาระหวาง คาบรรทุก คาเชาทรัพยสินคาบริการทําอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  

002. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารของสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  (2)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ และ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ ของกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ฯลฯ และหนวยงานอื่นๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นคาจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่ องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้คาจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จายเป็น
คาใช้สอยคาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จากคาวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2556(2)หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยา
ลบ น้ํายาลบคําผิดตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคารบอน       
       สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ แบบพิมพ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ละ
แลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน  กบไสไม้  เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้าฯ
ลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี   ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว
ประเภทอุปกรณประกอบอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
.- บาท 3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ4.รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุ ดังนี้ ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ เชน เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ค.ประเภทอุปกรณประกอบ
และอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เชน แผง
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบรอด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เชน Ram คัดซีทฟัด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  
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งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

001.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก 4 ฟุต (แบบชิ้น
เดียว)           
  รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน  ขนาด 121.8 x 45.7 x 183
 (ขนาดมาตรฐาน) สามารถใสของได้ 6 ชั้น 
(สามารถปรับระดับชั้นได้) เป็น 2 บานเลื่อนกระจก พร้อมกุญแจ
ล็อคเป็น 2 บานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อค จัดซื้อตามท้องตลาด 
        (เนื่องจากมีการยกเลิกมาตรฐานครุภัณฑบางรายการ)
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
 มิถุนายน 2559 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เป็นรายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เป็นรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ รวมถึงเป็นรายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทําประกันภัยรถยนต จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเบี้ยประกันภัยรถยนต คาทํา พรบ. รถ
กระเช้าไฟฟ้าขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัดสุไฟฟ้าและวิทยุประเภทตางๆ ดังตอ
ไปนี้
    ประเภท วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิ
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
ประเภท อุปกณประกอบอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้1.รายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 3.รายจายพร้อมชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้ ก ประเภท
วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา ดังนี้ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกอร ล็อคคลัตซ กระจําโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ข
.ประเภทวัดสุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง  ฯลฯ  ค.ประเภทอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นกาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2561
    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

    เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบ็นซิล น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
ประเภท วัสดุคงทน เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพทฯลฯ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

001.เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมต่ํากวา1.00 แรง
ม้า จํานวน 1 เครื่อง 
    คุณลักษณะดังนี้
    - เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ สูบเดียว มีกําลังแรงม้าไมต่ํา
กวา 1.00 แรงม้า
    - บารโซไมน้อยกวา 11.5  นิ้ว
    - ระบบสตารทเครื่องแบบเชือกดึงสตารทมือ
    - เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเนื่อง
จากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑและหนวยงานมีความจํา
เป็นที่จะต้องใช้เลื่อยโซยนต ขนาดไมต่ํากวา 1.00 แรงม้า ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหนวยงานจึงตั้งจายตาม
ราคาซื้อขายในท้องถิ่นหรือราคาตามท้องตลาด
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
            (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เป็นรายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เป็นรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ รวมถึงเป็น รายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
            (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมเสียงตามสาย/หอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการปรับปรุง/ซอมแซมเสี่ยงตาม
สาย/หอกระจายขาวประจําหมูบ้าน หมูที่ 1 - หมูที่ 12 ตําบลทา
งาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
            (2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558ประกอบกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับที่ 3/2563
    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

001.คาปรับปรุงภูมิทัศรอบบริเวณพื้นที่ ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน รอบ
บริเวณ  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที 3/2563
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

001. คาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 600,000 บาท

    คาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เพื่อจายเป็นคา
บริการสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้กับสํานักงานเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี   
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2
)พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแหงชาติ พ
.ศ.2535  (3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (4)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 เรื่อง รายการ คาใช้จายตามข้อ 12 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย คาใช้จายใน
การ บริหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  

002.คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทําประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเบี้ยประกันภัยรถยนต คาทํา พรบ. รถ
บรรทุกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:07 หน้า : 140/171

220



ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุคง
ทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระจก
เงา  โองน้ํา  ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา น้ํามัน เตารีด เครื่อง
บดอาหาร กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 1.รายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2.รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 3.รายจายพร้อมชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเป็นต้น
    โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้ ก ประเภท
วัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกอร ล็อคคลัตซ กระจําโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ข.ประเภทวัดสุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรอง
แสง  ฯลฯ ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของ
ที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกาซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร
รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 170,000 บาท

    เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด  น้ํามันเบ็นซิล น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุคงทน  เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่อง
แตงกายชุดโขนละคร ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  (2)หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2561
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ(รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย) จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เป็นรายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค  เป็นต้น 
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เป็นรายจายเพื่อจ้าง
ที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ รวมถึงเป็นรายจายที่
ต้องชําระพร้อมอุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561        
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค – บริโภคตําบลทางาม จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจ
สอบคุณภาพน้ําอุปโภค – บริโภคตําบลทางาม  โดยจายเป็นคา
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจําเป็นในการดําเนิน
โครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ล้อมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (2)ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แหงชาติ ฉบับที่ ๘ ( พ.ศ. ๒๕๓๗) (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
            ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบ
รบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
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002.โครงการอบรมเยาวชนทางามหางไกลเอดสและยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบ
รบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (2)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
         ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
      

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

001.อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย
ปฏิบัติงานตอสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด อําเภอเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 75,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 304,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 304,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยประกอบด้วย
คาใช้จาย 
เชน คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ คาตอบแทน
เจ้าหน้าที่สนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน เงิน รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาชุดกีฬา คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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002.โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2564 จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยประกอบ
ด้วยคาใช้จาย เชน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาของ
รางวัล คาเครื่องเสียง คาเชาเต้นท คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณในการเลน
เกม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการดังกลาว
(-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
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ค่าวัสดุ รวม 84,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาประจําหมู
บ้าน จํานวน 12  หมูบ้าน คาวัสดุกีฬาประเภทตางๆงตอไปนี้
        ประเภท วัสดุคงทน  เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลุกแชรบอลไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้
เทนินส ลูกเทนนิส เชือกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวาย
แชรบอล   ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกน้ําหนักเสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขาย
วอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการสงเสริมศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตาง ๆ เชน วันวิสาข
บูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และงานประเพณีท้องถิ่น
ตางๆ   โดยจายเป็นคาใชจาย เชน คาป้ายโครงการ คาป้าย
นิทรรศการ คาใช้จายพิธีทางศาสนา คาสถานที่จัด งาน เชน คา
เชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป้ฯในการ
จัดงาน เครื่องเสียง เต้นท คาใช้จายในการจัดตกแตงสถานที่ คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแลกอฮอล คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
 ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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002.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยประกอบด้วย
คาใช้จาย เชน คาป้าย คาป้าย ประชาสัมพันธโครงการ คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน เครื่องเสียง  เต้นท คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้กับผู้ชนะ
การแขงขัน เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาหรสพ การ
แสดง คาใช้จายที่ เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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003.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยประกอบด้วย
คาใช้จาย เชน คาป้าย คาป้าย ประชาสัมพันธโครงการ คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน เครื่องเสียง  เต้นท คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้กับผู้ชนะ
การแขงขัน เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาหรสพ การ
แสดง คาใช้จายที่ เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,357,700 บาท

งบลงทุน รวม 3,357,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,357,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

001.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 (สายคันกั้นแมน้ํา
ปราจีนบุรี)

จํานวน 336,000 บาท

    โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณ
งาน กว้าง  3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมน้อยกวา 600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

002.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแมทวน) หมูที่ 1 จํานวน 222,000 บาท

    โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน กว้าง 4  เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นไม
น้อยกวา 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
            ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ฉบับที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
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003.ซอมแซมถนนดินลูกรังพร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมูที่ 2 
(สายคันกั้นแมน้ําปราจีนบุรี)

จํานวน 499,000 บาท

        โดยทําการกอสร้างตอกเสาเข็มกันดินระยะ 32 เมตร เสา
เข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตรจํานวน 64
 ต้น  พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทางามกําหนด
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

004.ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic 
Concrete หมู 5 (เส้นในหมูบ้านเขตติดตอ หมู 6 ถึงบ้านตาชู)

จํานวน 590,700 บาท

    โดยทําการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ใช้ ใช้ Asphaltic Concrete ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 450
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือไมน้อยกวา 1,800 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทางามกําหนด
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
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005.ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic 
Concrete หมู 8 (เส้นในหมูบ้าน)

จํานวน 580,000 บาท

    โดยทําการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ใช้ ใช้ Asphaltic Concrete ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 442
  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือไมน้อยกวา 1,768 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทางามกําหนด
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

006.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 (บริเวณบ้านนายเผชิญ 
เหลาเพ็ชร)

จํานวน 430,000 บาท

        โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน กว้าง  3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมน้อยกวา 600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
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007.ถมดินในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถมดินในบริเวณพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทา
งาม 
     (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
  (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

001.ปรับปรุงและซอมแซมหรือตอเติมอาคารบ้านพักสิ่งกอสร้างและ
ทรัพยสิน ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงและซอมแซมหรือตอเติมอาคารบ้านพักสิ่ง
กอสร้างและทรัพยสิน ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม
    (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
  (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
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002.ปรับปรุงและซอมแซม บํารุงรักษาถนนและทอระบายน้ําใน
ตําบลทางาม

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงและซอมแซม บํารุงรักษาถนนและทอ
ระบายน้ําในตําบลทางาม
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง 
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2)กฎกระทรวงการกําหนดอัตราคาจ้างผู้
ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม งานกอสร้าง พ.ศ
. 2560 (3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (4)หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
  สิงหาคม 2556 (5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการสงเสริมการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการ ใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี เปิดและปิดการ
ฝึกอบรมคาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา โครงการฯดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้
    ประเภท วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว เครื่องดังแมลง ตําแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชังจอบ เสียม มีดพร้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ สปริงเกอรเป็น
ต้น รวมถึงวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะวัสดุเกษตร
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว พืชและสัตว พันธสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพราะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากกากป้อกงันแกสพิษ แสลน
หรือแผนกรองแสงเป็นต้น รวมถึงวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะวัสดุเกษตร
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (2
) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (3)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ  2561      
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

001.โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคา
ใช้จายเกี่ยวกับการ ใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรมคาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน วัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบฯลฯ และ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม้   
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002.โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคา
ใช้จายเกี่ยวกับการ ใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรมคาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน วัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบฯลฯ และ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม้   

วันที่พิมพ : 29/9/2563  10:31:07 หน้า : 162/171

242



003.โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้
จายเกี่ยวกับการ ใช้สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรมคาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรบฯลฯ และ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการดังกลาว
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม้   
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,776,260 บาท

งบกลาง รวม 9,776,260 บาท
งบกลาง รวม 9,776,260 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (2)หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 (3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (4
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทนทดแทน 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ
. 2561 (2)หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง. 0625
./ว5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561(3)หนังสือกระทรวงแรง
งาน ดวนที่สุด ที่ รง.0625./ว 2506 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทา
งาม (ออมวันละบาท) 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2560 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,900,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ ตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 (2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย หลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2560 (3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที มท
 0810.6/ว 1994ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
     ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของผู้พิการ ตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (3)หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที มท 0810.6/ว 1994ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม พ.ศ.2563
             ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ฉบับที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดส ตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม รายละ 500 บาท 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
            ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ฉบับที่ 3/2563
            ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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สํารองจาย จํานวน 198,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉิน หรือเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือเบาเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย และโรคติดตอ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.1/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 (3)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224ลงวันที่ 10
 ตุลาคม 2554 (4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (5)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ  2560 
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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รายจายตามข้อผูกพัน

001.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ตําบลทางาม ในอัตราร้อยละ40 (อบต.ขนาด
กลาง) ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติจัดสรรให้กองทุนฯ ในอัตรา 45 บาทตอ
หัวประชากร  
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ
. 2545 (2)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนด หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุน (3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552 
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

002.เงินบําเหน็จรายเดือนและเงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของ อบต. จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญตกทอดลูกจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จบํานาญ
ลูกจ้างประจําของหนวยงานราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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003.คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรงการทาสีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผนพลาสติกใสน้ํา เสาล้ม
ลุกจราจร เสี้อจราจต ยางชลอความเร็ว เป็นต้น 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (2
)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0303.4/ว3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539 (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท
 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ที่ 3/2563
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
        

เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (เงินคาทําศพ) ให้กับพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม และ  พนักงานจ้างที่เสีย
ชีวิต 3 เดือนของเงินเดือน ไมรวมเงินชวยเหลืออื่นๆ 
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี  บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดี่ยวกัน พ.ศ. 2535(2
)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายค้าจ้างของสวนราช
การ พ.ศ. 2526  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน(3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. 
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 234,360 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณรายรับ (ไมรวมเงินอุด
หนุน/รายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  หรือ เงินที่มีผู้อุทิศให้)
   (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1)พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 (2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (3)หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (4)หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29
 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (เงินคาทําศพ) ให้กับพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม และ  พนักงานจ้างที่เสีย
ชีวิต 3 เดือนของเงินเดือน ไมรวมเงินชวยเหลืออื่น ๆ 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี  บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดี่ยวกัน พ.ศ
. 2535 (2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายค้าจ้างของ
สวนราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (เงินคาทําศพ) ให้กับพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม และ  พนักงานจ้างที่เสีย
ชีวิต 3 เดือนของเงินเดือน ไมรวมเงินชวยเหลืออื่นๆ 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี  บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดี่ยวกัน พ.ศ
. 2535 (2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายค้าจ้างของ
สวนราชการ พ.ศ. 2526  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้รับบํานาญ 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
            (1)เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขา
ราชการถายโอน

20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู
รับบํานาญ

40,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามขอผูกพัน

001.สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

100,000

002.เงินบําเหน็จราย
เดือนและเงินบําเหน็จ
ตกทอดลูกจาง ของ อบ
ต.

39,000

003.คาใชจายในการ
จัดการจราจร

100,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,900,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขา
ราชการถายโอน

20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู
รับบํานาญ

40,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามขอผูกพัน

001.สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

100,000

002.เงินบําเหน็จราย
เดือนและเงินบําเหน็จ
ตกทอดลูกจาง ของ อบ
ต.

39,000

003.คาใชจายในการ
จัดการจราจร

100,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 20,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

234,360

สํารองจาย 198,900

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 519,000 492,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 20,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

234,360

สํารองจาย 198,900

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,886,400 1,886,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 820,310 108,000 613,440 2,553,250

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 21,000 147,600 168,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

63,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 587,500 831,400

คาจางลูกจางประจํา

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

70,000 188,000

คาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

001. คาจางเหมาบริการ 10,000

001. คาบริการที่ทิ้งขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

600,000

001.คาจางเหมาบริการ

001.คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาและคา
ธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับ
งานดานกฎหมาย

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 5/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

18,600 12,000 27,900 157,500

เงินเดือนพนักงาน 1,063,870 162,120 3,881,430 6,526,320

คาจางลูกจางประจํา 277,920 277,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 168,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 80,000 150,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

150,000 35,000 750,000 1,193,000

คาเชาบาน 204,000 204,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 10,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

001. คาจางเหมาบริการ 10,000

001. คาบริการที่ทิ้งขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

600,000

001.คาจางเหมาบริการ 6,000 5,000 10,000 21,000

001.คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาและคา
ธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับ
งานดานกฎหมาย

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 6/36

257



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

001.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถยนต์

5,000

001.คาสํารวจขอมูลจํา
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานฯ

20,000

002. คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

40,000

002.คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

002.คาใชจายในการ
สํารวจสอบแนวเขตที่ดิน
และดูแลที่สาธารณะ
ประโยชน์

002.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถจักยานยนต์

002.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถยนต์

10,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 7/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

001.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถยนต์

5,000

001.คาสํารวจขอมูลจํา
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานฯ

20,000

002. คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

40,000

002.คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

36,000 36,000

002.คาใชจายในการ
สํารวจสอบแนวเขตที่ดิน
และดูแลที่สาธารณะ
ประโยชน์

30,000 30,000

002.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถจักยานยนต์

3,000 3,000

002.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถยนต์

10,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 8/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

003.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถยนต์

004.คาใชจายในการ
จัดการดานการประชา
สัมพันธ์ โฆษณาและเผย
แพร (จางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์โรงมหรสพ
หรือสิ่งตีพิมพ์ตางๆ)

005.คาจางเหมาบริการ

006.คาเชาพื้นที่จัดเว็บ
ไซต์ Hosting และฐาน
ขอมูลพัฒนาเว็บไซต์ 
คาตออายุโดเมนเนม 
หรือ คาจัดทําเว็ปไซต์ 
และคาดูแลเว็บไซด์ราย
ปี

007.คาจางเหมาคนงาน
ทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 9/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

003.คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการทําประกัน
ภัยรถยนต์

15,000 15,000

004.คาใชจายในการ
จัดการดานการประชา
สัมพันธ์ โฆษณาและเผย
แพร (จางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์โรงมหรสพ
หรือสิ่งตีพิมพ์ตางๆ)

30,000 30,000

005.คาจางเหมาบริการ 20,000 20,000

006.คาเชาพื้นที่จัดเว็บ
ไซต์ Hosting และฐาน
ขอมูลพัฒนาเว็บไซต์ 
คาตออายุโดเมนเนม 
หรือ คาจัดทําเว็ปไซต์ 
และคาดูแลเว็บไซด์ราย
ปี

15,000 15,000

007.คาจางเหมาคนงาน
ทั่วไป

10,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 10/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001. คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

001.คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

60,000 20,000

001.โครงการ Big 
Cleaning Day

20,000

001.โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด

70,000

001.โครงการจัดทําแผน
ชุมชน/แผนพัฒนาทอง
ถิ่น ขององค์การบริหาร
สวนตําบลทางาม

001.โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค – 
บริโภคตําบลทางาม

10,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 11/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

001. คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

270,000 270,000

001.คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

60,000 20,000 160,000

001.โครงการ Big 
Cleaning Day

20,000

001.โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด

70,000

001.โครงการจัดทําแผน
ชุมชน/แผนพัฒนาทอง
ถิ่น ขององค์การบริหาร
สวนตําบลทางาม

20,000 20,000

001.โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค – 
บริโภคตําบลทางาม

10,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 12/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

001.โครงการทองถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์รักษ์
พื้นที่สีเขียว

10,000

001.โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องตนใหแก
ประชาชน

001.โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใชกิจกรรม 
5R

50,000

001.โครงการโรงเรียนผู
สูงอายุ

70,000

001.โครงการสงเสริม
การบริหารจัดการศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

10,000

001.โครงการสงเสริม
ศาสนาและงาน
ประเพณีทองถิ่น

80,000

001.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
การศึกษา (อาหารกลาง
วัน)

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 13/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

001.โครงการทองถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์รักษ์
พื้นที่สีเขียว

10,000

001.โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องตนใหแก
ประชาชน

50,000 50,000

001.โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใชกิจกรรม 
5R

50,000

001.โครงการโรงเรียนผู
สูงอายุ

70,000

001.โครงการสงเสริม
การบริหารจัดการศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

10,000

001.โครงการสงเสริม
ศาสนาและงาน
ประเพณีทองถิ่น

80,000

001.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
การศึกษา (อาหารกลาง
วัน)

303,800 303,800

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 14/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

002.คาใชจายในการ
จัดการเลือกตั้งผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น 
กรณีครบวาระและกรณี
แทนตําแหนงที่วาง

002.คาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

002.โครงการปลอย
พันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

002.โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สําคัญประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

002.โครงการพัฒนา
กลุมอาชีพสตรีและ
ประชาชนตําบลทางาม

50,000

002.โครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 15/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

002.คาใชจายในการ
จัดการเลือกตั้งผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น 
กรณีครบวาระและกรณี
แทนตําแหนงที่วาง

500,000 500,000

002.คาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000 10,000

002.โครงการปลอย
พันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

002.โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สําคัญประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

20,000 20,000

002.โครงการพัฒนา
กลุมอาชีพสตรีและ
ประชาชนตําบลทางาม

50,000

002.โครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 16/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

002.โครงการรณรงค์
ควบคุมโรคและป้องกัน
โรคติดตอตางๆ

20,000

002.โครงการวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2564

150,000

002.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (อัตราคน
ลุะ 1,700.- บาท)

002.โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

002.โครงการอบรม
เยาวชนทางามหางไกล
เอดส์และยาเสพติด

10,000

003.โครงการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
และการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

30,000

003.โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีสงกรานต์

100,000

003.โครงการจัดทําเวที
ประชาคมและการ
บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 17/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

002.โครงการรณรงค์
ควบคุมโรคและป้องกัน
โรคติดตอตางๆ

20,000

002.โครงการวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2564

150,000

002.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (อัตราคน
ลุะ 1,700.- บาท)

105,400 105,400

002.โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

002.โครงการอบรม
เยาวชนทางามหางไกล
เอดส์และยาเสพติด

10,000

003.โครงการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
และการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

30,000

003.โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีสงกรานต์

100,000

003.โครงการจัดทําเวที
ประชาคมและการ
บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 18/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

003.โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์แหลงน้ํา
และป่าไม

20,000

003.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรใหม

003.โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ และรัฐพิธีที่สําคัญ
ตางๆ ของทางราชการ

003.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (อัตราคน
ละ 1,130.- บาท)

003.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานฯ

60,000

004.โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 19/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

003.โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์แหลงน้ํา
และป่าไม

20,000

003.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรใหม

250,000 250,000

003.โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ และรัฐพิธีที่สําคัญ
ตางๆ ของทางราชการ

30,000 30,000

003.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (อัตราคน
ละ 1,130.- บาท)

70,060 70,060

003.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานฯ

60,000

004.โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 20/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

004.โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง สมาชิก
สภาฯ กํานัน ผูใหญบาน 
ผูแทนประชาคม ผูแทน
ชุมชน ในพื้นที่ตําบลทา
งาม

005.โครงการจัดทํา
ประชาพิจารณ์

006.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

007.โครงการเสริมสราง
ความรูในการตอตาน
การทุจริตและรณรงค์
การป้องกันการทุจริต

008.คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 21/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

004.โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง สมาชิก
สภาฯ กํานัน ผูใหญบาน 
ผูแทนประชาคม ผูแทน
ชุมชน ในพื้นที่ตําบลทา
งาม

300,000 300,000

005.โครงการจัดทํา
ประชาพิจารณ์

30,000 30,000

006.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

20,000 20,000

007.โครงการเสริมสราง
ความรูในการตอตาน
การทุจริตและรณรงค์
การป้องกันการทุจริต

20,000 20,000

008.คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 70,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 22/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 205,000 5,000

วัสดุกีฬา 84,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 256,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุกอสราง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาไฟฟ้า

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 23/36

274



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 30,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 130,000 240,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 60,000 330,000

วัสดุกีฬา 84,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 70,000 356,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

คาอาหารเสริม (นม) 339,170 339,170

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุกอสราง 20,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 5,000 170,000 285,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,000 36,000 42,000

คาไฟฟ้า 8,000 400,000 408,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 24/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

001.เครื่องเจาะ
กระดาษและเขา
เลม(ชนิดกระดูกงู)

001.ตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก

8,000

002.เครื่องเคลือบลามิ
เน็ต A3

003.พาร์ทิชั่น 
(Partition)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

001.คอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล

001.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล

001.เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 25/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,400 2,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

001.เครื่องเจาะ
กระดาษและเขา
เลม(ชนิดกระดูกงู)

20,000 20,000

001.ตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก

8,000

002.เครื่องเคลือบลามิ
เน็ต A3

12,000 12,000

003.พาร์ทิชั่น 
(Partition)

40,000 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

001.คอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล

30,000 30,000

001.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล

69,000 69,000

001.เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 26/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

002.เครื่องพิมพ์ 
Multfunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

002.เครื่องพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น

003.เครื่องพิมพ์ 
Multfunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

004.เครื่องสํารองไฟ

ครุภัณฑ์กอสราง

001.เครื่องเลื่อยโซยนต์ 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

001.โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย (CCTV) 
หมูที่ 5 ตําบลทางาม

ชุดไมค์ประชุม แบบไร
สาย

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 27/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

002.เครื่องพิมพ์ 
Multfunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

7,500 7,500

002.เครื่องพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น

22,000 22,000

003.เครื่องพิมพ์ 
Multfunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

15,000 15,000

004.เครื่องสํารองไฟ 2,500 2,500

ครุภัณฑ์กอสราง

001.เครื่องเลื่อยโซยนต์ 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

001.โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย (CCTV) 
หมูที่ 5 ตําบลทางาม

345,000 345,000

ชุดไมค์ประชุม แบบไร
สาย

100,000 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 28/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาซอมบํารุงและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์(รถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย)

60,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุก
น้ําเอนกประสงค์)

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

001.ชุดดับเพลิงภาย
นอกอาคารแบบ
มาตรฐาน

002.แทนปนฉีดน้ําติด
ตั้งบนตัวถังบรรจุน้ํา

003.สายสงน้ําดับเพลิง
พรอมขอตอ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

001.กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 (สายคันกั้นแมน้ํา
ปราจีนบุรี)

336,000

002.กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยแมทวน) หมูที่ 1

222,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 29/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาซอมบํารุงและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์(รถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย)

60,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุก
น้ําเอนกประสงค์)

100,000 100,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

001.ชุดดับเพลิงภาย
นอกอาคารแบบ
มาตรฐาน

160,000 160,000

002.แทนปนฉีดน้ําติด
ตั้งบนตัวถังบรรจุน้ํา

60,000 60,000

003.สายสงน้ําดับเพลิง
พรอมขอตอ

30,000 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

001.กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 (สายคันกั้นแมน้ํา
ปราจีนบุรี)

336,000

002.กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยแมทวน) หมูที่ 1

222,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 30/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

003.ซอมแซมถนนดิน
ลูกรังพรอมตอกเสาเข็ม
ป้องกันตลิ่ง หมูที่ 2 
(สายคันกั้นแมน้ํา
ปราจีนบุรี)

499,000

004.ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ใช Asphaltic 
Concrete หมู 5 (เสน
ในหมูบานเขตติดตอ หมู 
6 ถึงบานตาชู)

590,700

005.ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ใช Asphaltic 
Concrete หมู 8 (เสน
ในหมูบาน)

580,000

006.กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 (บริเวณบานนาย
เผชิญ เหลาเพ็ชร)

430,000

007.ถมดินในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

250,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 31/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

003.ซอมแซมถนนดิน
ลูกรังพรอมตอกเสาเข็ม
ป้องกันตลิ่ง หมูที่ 2 
(สายคันกั้นแมน้ํา
ปราจีนบุรี)

499,000

004.ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ใช Asphaltic 
Concrete หมู 5 (เสน
ในหมูบานเขตติดตอ หมู 
6 ถึงบานตาชู)

590,700

005.ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ใช Asphaltic 
Concrete หมู 8 (เสน
ในหมูบาน)

580,000

006.กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 (บริเวณบานนาย
เผชิญ เหลาเพ็ชร)

430,000

007.ถมดินในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

250,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 32/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

001.คาปรับปรุงภูมิทัศ
รอบบริเวณพื้นที่ ณ ที่
ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลทางาม

100,000

001.ปรับปรุงและซอม
แซมหรือตอเติมอาคาร
บานพักสิ่งกอสรางและ
ทรัพย์สิน ในสํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

100,000

002.ปรับปรุงและซอม
แซม บํารุงรักษาถนน
และทอระบายน้ําใน
ตําบลทางาม

200,000

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมเสียงตาม
สาย/หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน

100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งกอสราง

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 33/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

001.คาปรับปรุงภูมิทัศ
รอบบริเวณพื้นที่ ณ ที่
ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลทางาม

100,000

001.ปรับปรุงและซอม
แซมหรือตอเติมอาคาร
บานพักสิ่งกอสรางและ
ทรัพย์สิน ในสํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

100,000

002.ปรับปรุงและซอม
แซม บํารุงรักษาถนน
และทอระบายน้ําใน
ตําบลทางาม

200,000

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมเสียงตาม
สาย/หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน

100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งกอสราง

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 34/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

001.คาจางที่ปรึกษา 
สถาบันการศึกษา
ประเมินผลการบริหาร
จัดการหนวยงาน โดย
ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
และประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

001.โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

001. เงินอุดหนุน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

001.อุดหนุนตาม
โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติงานตอสู
เพื่อ เอาชนะยาเสพติด 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี

75,000

รวม 9,776,260 70,000 3,357,700 504,000 105,000 2,949,500 150,000 2,415,900

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 35/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

001.คาจางที่ปรึกษา 
สถาบันการศึกษา
ประเมินผลการบริหาร
จัดการหนวยงาน โดย
ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
และประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลทางาม

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

001.โครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

001. เงินอุดหนุน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

460,000 460,000

001.อุดหนุนตาม
โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติงานตอสู
เพื่อ เอาชนะยาเสพติด 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี

75,000

รวม 3,751,710 1,738,120 12,117,810 36,936,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  10:06:51 หนา : 36/36
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งานงบประมาณ 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารสว่นต าบลท่างาม 

อ าเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบรุ ี

 


