


องคการบริหารสวนตําบลบานรอม
เขต/อําเภอ ทาเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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หมู 2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บานรอม
  เขต/อําเภอ ทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13130

พื้นที่ 16.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,042 คน
ชาย 1,421 คน

หญิง 1,621 คน

ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานรอม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานรอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานรอม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,238,417.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,115,950.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,246,591.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 2,270,665.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 16,140,337.26 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 270,497.05 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 111,024.25 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 100,085.68 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 908,841.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 4,896.02 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,744,493.26 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 22,468,362.39 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,295,623.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,236,488.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,596,383.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 627,552.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 702,314.60 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 10,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,518,800.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม
อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 226,576.02 791,300.00 830,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

91,870.00 125,500.00 142,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 127,867.19 140,000.00 140,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

902,131.00 800,000.00 920,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 69,241.00 50,000.00 90,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,417,685.21 1,906,800.00 2,122,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,007,338.13 14,493,200.00 15,139,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,007,338.13 14,493,200.00 15,139,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 10,304,525.00 10,830,000.00 10,616,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,304,525.00 10,830,000.00 10,616,000.00

รวม 25,729,548.34 27,230,000.00 27,877,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม
อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,358,363.00 6,234,667.00 6,730,170.00

งบบุคลากร 8,158,518.00 10,510,644.00 10,198,668.00

งบดําเนินงาน 5,629,300.49 6,846,589.00 6,925,062.00

งบลงทุน 2,502,106.78 2,763,100.00 3,048,900.00

งบเงินอุดหนุน 753,751.52 865,000.00 974,200.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,412,039.79 27,230,000.00 27,877,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม
อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,606,590

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 496,320

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,281,670

แผนงานสาธารณสุข 507,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 528,070

แผนงานเคหะและชุมชน 577,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 122,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,130,680

แผนงานการเกษตร 13,000

แผนงานการพาณิชย 878,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,730,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,877,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,730,170 6,730,170
    งบกลาง 6,730,170 6,730,170

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,724,780 297,000 1,599,140 97,320 7,718,240
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,540 0 0 0 2,484,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,240,240 297,000 1,599,140 97,320 5,233,700

งบดําเนินงาน 2,247,400 48,750 525,200 27,000 2,848,350
    คาตอบแทน 587,400 43,750 325,600 27,000 983,750

    คาใชสอย 1,052,000 5,000 144,600 0 1,201,600

    คาวัสดุ 172,000 0 50,000 0 222,000

    คาสาธารณูปโภค 436,000 0 5,000 0 441,000

งบลงทุน 40,000 0 0 0 40,000
    คาครุภัณฑ 40,000 0 0 0 40,000

รวม 8,012,180 345,750 2,124,340 124,320 10,606,590

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 83,320 83,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 83,320 83,320

งบดําเนินงาน 383,000 383,000
    คาตอบแทน 45,000 45,000

    คาใชสอย 298,000 298,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวม 496,320 496,320

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 97,320 643,608 740,928
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 97,320 643,608 740,928

งบดําเนินงาน 32,000 939,542 971,542
    คาตอบแทน 29,000 53,540 82,540

    คาใชสอย 3,000 538,750 541,750

    คาวัสดุ 0 347,252 347,252

งบเงินอุดหนุน 0 569,200 569,200
    เงินอุดหนุน 0 569,200 569,200

รวม 129,320 2,152,350 2,281,670

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 207,000 207,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใชสอย 13,000 13,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

รวม 507,000 507,000

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 411,080 411,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,080 411,080

งบดําเนินงาน 101,990 101,990
    คาตอบแทน 65,990 65,990

    คาใชสอย 36,000 36,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 528,070 528,070
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 572,000 5,000 577,000
    คาใชสอย 572,000 5,000 577,000

รวม 572,000 5,000 577,000

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 1,500 5,000 6,500
    คาใชสอย 1,500 5,000 6,500

รวม 1,500 5,000 6,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 42,000 62,000
    คาใชสอย 20,000 42,000 62,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

รวม 20,000 102,000 122,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,245,100 1,245,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,245,100 1,245,100

งบดําเนินงาน 881,680 881,680
    คาตอบแทน 122,680 122,680

    คาใชสอย 675,000 675,000

    คาวัสดุ 84,000 84,000

งบลงทุน 3,003,900 3,003,900
    คาครุภัณฑ 10,000 10,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,993,900 2,993,900

รวม 5,130,680 5,130,680
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 13,000 13,000
    คาใชสอย 10,000 10,000

    คาวัสดุ 3,000 3,000

รวม 13,000 13,000

หนา : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 873,000 873,000
    คาใชสอย 3,000 3,000

    คาวัสดุ 110,000 110,000

    คาสาธารณูปโภค 760,000 760,000

งบลงทุน 5,000 5,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,000 5,000

รวม 878,000 878,000

หนา : 9/9





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,231,759.08 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 143,780.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 177,828.02 741,300.00 1.17 % 750,000.00
     ภาษีป้าย 48,712.00 48,748.00 50,000.00 60.00 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,424,251.08 226,576.02 791,300.00 830,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 45,410.00 46,900.00 46,000.00 4.35 % 48,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 17,800.00 2,030.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 20.00 320.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 1,400.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 9,902.00 0.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

39,200.00 38,900.00 43,000.00 0.00 % 43,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,550.00 1,800.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 280.00 320.00 500.00 100.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 114,162.00 91,870.00 125,500.00 142,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 134,718.78 127,867.19 140,000.00 0.00 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,718.78 127,867.19 140,000.00 140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 783,847.00 902,131.00 800,000.00 15.00 % 920,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 783,847.00 902,131.00 800,000.00 920,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 8,000.00 9,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 32,437.00 59,741.00 40,000.00 75.00 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,437.00 69,241.00 50,000.00 90,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 439,763.69 537,978.45 450,000.00 24.44 % 560,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,569,339.16 7,032,270.40 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,125,199.32 3,141,889.50 3,000,000.00 12.93 % 3,388,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 205,599.07 164,855.11 200,000.00 25.00 % 250,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,657,472.26 2,317,407.71 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,530.00 2,050.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาภาคหลวงแร 10,380.23 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:21:24 หนา : 2/3
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     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 33,423.12 39,810.06 30,000.00 50.00 % 45,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

695,609.00 768,168.00 700,000.00 11.43 % 780,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,232.50 2,908.90 1,200.00 150.00 % 3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,740,548.35 14,007,338.13 14,493,200.00 15,139,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,870,385.00 10,304,525.00 10,830,000.00 -1.98 % 10,616,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 9,870,385.00 10,304,525.00 10,830,000.00 10,616,000.00
รวมทุกหมวด 27,108,349.21 25,729,548.34 27,230,000.00 27,877,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,877,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 830,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการไว จากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ อบต
.บานรอม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
. 2562 

ภาษีป้าย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 142,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 48,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 43,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 140,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 920,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 920,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 90,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,139,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 560,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 5/11/2564  11:01:43 หนา : 2/3



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,388,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 780,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,616,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,616,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุ
ประสงค โดยใหนํามาตั้งในงบประมาณรายจายประจําป งบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,344 68,439 80,000 41.97 % 113,574

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,940 3,922 4,000 25 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,638,300 4,855,700 5,043,000 -3.45 % 4,869,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,165,600 1,156,000 1,241,600 2.84 % 1,276,800

เงินสํารองจาย 13,394.75 67,324 598,211 -90.64 % 55,996

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 335,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 14,700

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น

57,618 57,978 60,000 0 % 60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบ้านรอม
อําเภอทาเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

149,000 149,000 328,000 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 18,456 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,091,196.75 6,358,363 7,373,267 6,730,170
รวมงบกลาง 6,091,196.75 6,358,363 7,373,267 6,730,170
รวมงบกลาง 6,091,196.75 6,358,363 7,373,267 6,730,170

รวมแผนงานงบกลาง 6,091,196.75 6,358,363 7,373,267 6,730,170
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

432,174 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 35,695 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 35,695 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,540,800 1,493,420 20.52 % 1,799,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนอื่น 86,400 86,400 86,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,217,164 2,311,920 2,264,540 2,484,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,091,600 2,215,747 2,110,504 11.36 % 2,350,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 236,000 337,597 422,320 34 % 565,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,280 38,039 35,460 103.05 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,609,880 2,843,383 2,820,284 3,240,240
รวมงบบุคลากร 4,827,044 5,155,303 5,084,824 5,724,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 283,400 15.38 % 327,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 135,000 151,500 114,000 68.42 % 192,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 67,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,850 25,310 38,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 146,850 176,810 436,600 587,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 716,491.45 571,880 562,000 -12.46 % 492,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,650 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

42,241 42,946 0 100 % 20,000

3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม (กรณีผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระตายหรือลา
ออก)

0 0 11,000 4,445.45 % 500,000

4) คาใช้จายคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ตางๆ

1,000 2,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 78,274.62 46,834.16 230,000 -86.96 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 838,007.07 665,310.16 823,000 1,052,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,524 48,606 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,301 19,608 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,400 4,900 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,605 88,895 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,790 13,819 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 247,620 175,828 252,000 172,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 248,709.43 334,599.22 260,000 26.92 % 330,000

คาบริการโทรศัพท 2,354.23 1,908.98 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 1,523 3,836 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 98,507.6 98,507.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 351,094.26 438,851.8 366,000 436,000
รวมงบดําเนินงาน 1,583,571.33 1,456,799.96 1,877,600 2,247,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2) โต๊ะพับสแตนเลส 0 26,750 0 0 % 0

3) ตู้เหล็ก 0 11,000 0 100 % 10,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) ชุดประชุมไร้สาย พร้อมอุปกรณติดตั้ง 0 75,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1) เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0 15,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 17,950 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค

3,930 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 63,838.78 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,880 201,588.78 52,000 40,000
รวมงบลงทุน 21,880 201,588.78 52,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,442,495.33 6,823,691.74 7,024,424 8,012,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 97,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 199,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 297,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 297,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,750

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 43,750
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 48,750

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 345,750
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 813,720 868,080 939,880 -11.06 % 835,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 2,600 784.62 % 23,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 450,240 466,200 588,880 12.75 % 663,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,480 23,400 34,260 0 % 34,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,339,440 1,399,680 1,607,620 1,599,140
รวมงบบุคลากร 1,339,440 1,399,680 1,607,620 1,599,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

43,300 0 190,000 21.05 % 230,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 40,000 50 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 34,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,802 21,600 34,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 64,102 21,600 265,600 325,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 136,300 111,680 114,600 -8.73 % 104,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร

70,820 38,879 30,000 -66.67 % 10,000

2) คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

300,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,456.91 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 517,576.91 150,559 174,600 144,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 115,267 141,361 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,630 36,410 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 133,897 177,771 100,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 4,687 4,603 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,687 4,603 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 720,262.91 354,533 545,200 525,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครยาว

0 23,000 0 0 % 0

2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว 

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 53,000 15,000 0
รวมงบลงทุน 0 53,000 15,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,059,702.91 1,807,213 2,167,820 2,124,340
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 97,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 97,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 97,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 8,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 27,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 27,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 124,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,502,198.24 8,630,904.74 9,192,244 10,606,590

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 8,120 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 29,420 0
รวมงบบุคลากร 0 0 29,420 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 11,510 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,510 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 196,800 218,440 216,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 3,900 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 196,800 218,440 221,900 0
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 196,800 218,440 244,410 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

30,000 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 226,800 248,440 303,830 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 73,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 83,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 83,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 7,600 20,000 30 % 26,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 7,600 20,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 20,000 0 % 20,000

2) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
ตางๆ

0 0 10,000 0 % 10,000

3) โครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 10,000 -100 % 0

4) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 280,000 -82.14 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 2,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

16,095 6,120 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,095 6,120 320,000 298,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 16,095 13,720 340,000 383,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

1. เข็มขัดเซฟตี้ แบบปนเสาไฟฟ้า 0 19,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 19,000 0 0

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:21 หน้า : 16/50
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16,095 32,720 340,000 496,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 242,895 281,160 643,830 496,320

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 2,920 3,232.88 % 97,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 142,680 177,310 316,360 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,740 975 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 178,285 319,280 97,320
รวมงบบุคลากร 159,420 178,285 319,280 97,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 46,200 -78.35 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 46,200 29,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 111,745 137,600 176,500 -99.43 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

8,820 0 15,000 -86.67 % 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,850 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 120,565 141,450 196,500 3,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000 15,000 -100 % 0

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

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 5,000 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 30,000 25,000 25,000 0

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:21 หน้า : 18/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 150,565 166,450 267,700 32,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) โต๊ะปฐมวัยพร้อมเก้าอี้ 0 0 18,600 -100 % 0

2) โต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอี้ 0 0 18,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 37,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 37,200 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอก
และในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอ
ม

20,000 0 20,000 -100 % 0

2) อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะการสื่อ
สารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอม

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 20,000 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 20,000 40,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 349,985 364,735 664,180 129,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 253,128

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 390,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 643,608
รวมงบบุคลากร 0 0 0 643,608

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 42,540

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 53,540
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 4,000 150 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 68,000 108.09 % 141,500

3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 196,000 31.25 % 257,250

4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 0 45,200 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 26,250 13,900 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

20,340 22,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)

44,200 68,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุ่นคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

194,400 165,880 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 285,190 270,380 313,200 538,750
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 342,252

คาอาหารเสริม (นม) 252,397.38 280,649.62 360,754 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 252,397.38 280,649.62 360,754 347,252
รวมงบดําเนินงาน 537,587.38 551,029.62 673,954 939,542

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารโรเรียน
ชุมชนวัดบ้านรอม

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 520,000 1.77 % 529,200

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

498,000 519,560 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 498,000 519,560 520,000 569,200
รวมงบเงินอุดหนุน 498,000 519,560 520,000 569,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,035,587.38 1,070,589.62 1,193,954 2,152,350
รวมแผนงานการศึกษา 1,385,572.38 1,435,324.62 1,858,134 2,281,670
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัก
คอย (Home Isolation ) อําเภอทาเรือ ณ 
สถานีขนสงสินค้าทางลําน้ํา ตําบลศาลาลอย 
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0 0 115,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 115,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 115,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 115,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 1,340 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 3,000 0 % 3,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

2) โครงการทําหมันสัตวควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 10,000 -100 % 0

3) โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริม
การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉิน

19,032 0 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

10,182 13,932 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,214 13,932 38,000 13,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 42,000 36,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 42,000 36,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 71,214 49,932 98,000 207,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัก
คอย (Home Isolation) องคการบริหาร
สวนตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข(หมูที่ 
1-9)

80,000 0 180,000 0 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 200,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 200,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 151,214 49,932 298,000 507,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 151,214 49,932 413,000 507,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 308,640 326,760 357,320 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 124,845 173,620 188,500 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,648 1,950 21,420 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 448,133 502,330 567,240 0
รวมงบบุคลากร 448,133 502,330 567,240 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 68,665 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,275 1,250 29,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,275 1,250 98,665 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 3,900 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 7,900 0
รวมงบดําเนินงาน 2,275 1,250 106,565 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือ 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 465,408 518,580 688,805 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 369,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,600

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:21 หน้า : 27/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 411,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 411,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 35,790

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,990
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
 และผู้ด้อยโอกาส     

9,832 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 1,000

โครงการสงเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในตําบล
บ้านรอม

69,232 0 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 79,064 0 90,000 36,000
รวมงบดําเนินงาน 79,064 0 90,000 101,990

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 79,064 0 90,000 528,070
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 544,472 518,580 778,805 528,070

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:21 หน้า : 29/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 589,920 625,200 686,800 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 243,600 285,720 221,960 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,000 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 841,520 922,920 962,760 0
รวมงบบุคลากร 841,520 922,920 962,760 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

56,471 94,647 122,860 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,500 38,200 38,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 94,971 132,847 162,060 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,025,910 813,639.49 742,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร       
                      

5,372 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,031,582 813,639.49 782,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,795 18,864 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 19,360 8,960 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 30,155 27,824 47,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,156,708 974,310.49 991,060 0

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:21 หน้า : 31/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. ตู้เหล็ก 4,350 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. รถจักรยานยนต 40,800 0 0 0 % 0

2.รถซาเล้ง 36,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

รอกไฟฟ้า 0 44,940 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยไฟฟ้า 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว

0 29,960 0 0 % 0

1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา แบบ NEWwork  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3  

52,000 0 0 0 % 0
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2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 7,918 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 133,850 87,818 30,000 0
รวมงบลงทุน 133,850 87,818 30,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนการขยายเขตติดตั้งระบบ
จําหนายไฟฟ้า เพื่อใช้กับอาคารน้ําดื่มแบบ
หยอดเหรียญ บริเวณที่สาธารณะประโยชน 
หมูที่ 9 ตําบลบ้านรอม อําเภอทาเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0 4,903.76 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 4,903.76 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 4,903.76 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,132,078 1,989,952.25 1,983,820 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 14,700 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,100 800 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,100 15,500 30,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 71,366.05 96,777 220,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 277,069.65 30,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 348,435.7 126,777 250,000 0
รวมงบดําเนินงาน 350,535.7 142,277 280,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 491,700 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารน้ําดื่ม แบบหยอด
เหรียญ หมูที่ 2

0 0 263,700 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 491,700 263,700 0
รวมงบลงทุน 0 491,700 273,700 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาเรือ 0 121,390.56 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 121,390.56 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 121,390.56 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 350,535.7 755,367.56 553,700 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 445,781.02 513,600.46 585,000 -2.56 % 570,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

0 0 0 100 % 2,000

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา ของอบ
ต.บ้านรอม

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 445,781.02 513,600.46 590,000 572,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 38,502.88 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,502.88 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 484,283.9 513,600.46 590,000 572,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 484,283.9 513,600.46 590,000 572,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 5,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,966,897.6 3,258,920.27 3,127,520 577,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการเวทีประชาคมตําบลบ้านรอม 0 0 1,500 -100 % 0

1.โครงการจัดเวทีประชาคม 0 1,130 0 0 % 0

2) โครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชน 0 0 500 -100 % 0
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โครงการเวทีประชาคมตําบลบ้านรอม 0 0 0 100 % 1,500

รวมค่าใช้สอย 0 1,130 2,000 1,500
รวมงบดําเนินงาน 0 1,130 2,000 1,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 1,130 2,000 1,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 5,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 5,000 5,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 1,130 7,000 6,500
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 6,822 0 40,000 -50 % 20,000

2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธระหวางชุมชน / หนวยงาน

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,822 0 45,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 6,822 0 45,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง จํานวน 5 ชุด

202,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 202,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 202,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 208,822 0 45,000 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ

119,150 0 50,000 -60 % 20,000

2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

13,535 0 5,000 0 % 5,000

3)  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ (12  สิงหาคม)

6,620 0 0 0 % 0

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
12 สิงหาคม

0 585 5,000 0 % 5,000

4)  โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย และพระ
บรมวงศานุวงศ

0 9,900 5,000 0 % 5,000
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5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

0 0 5,000 0 % 5,000

6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 5,882 0 10,000 -80 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 145,187 10,485 80,000 42,000
รวมงบดําเนินงาน 145,187 10,485 80,000 42,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
และงานสําคัญของชาติ

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

37,196.48 22,897.2 0 0 % 0

อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนการจัด
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาด

0 0 40,000 0 % 40,000
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีสําคัญ

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 37,196.48 42,897.2 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 37,196.48 42,897.2 60,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 182,383.48 53,382.2 140,000 102,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 391,205.48 53,382.2 185,000 122,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 930,060

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 305,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,245,100
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,245,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 84,080

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 37,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 122,680
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 650,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 675,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 84,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 881,680

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.ที่สาธารณะทาง
เข้าบ้านนายยนต หมูที่ 2

0 0 0 100 % 130,500
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โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล.และบอพัก บริเวณหน้าทางสาธารณ
ประโยชน บ้านนายไพรัตน เลิศธรรมศิริ หมู
ที่ 6

0 0 0 100 % 232,000

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงคหน้า
สหกรณ การเกษตรอําเภอทาเรือ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 713,400

โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงคตรง
ข้ามหน้า บ้านนายประเชิญ เกตุสุวรรณ

0 0 0 100 % 146,900

โครงการกอสร้างอางสูบน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมขุดลอกคูระบายน้ํา บริเวณทา
สาธารณประโยชนหน้าบ้านนายมะลิ โมรา
วงษ หมูที่ 5

0 0 0 100 % 41,400

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางบุญชู คล้ายเกตุ ถึงบ้านนายทอง
ม้วน  แสงทอง หมูที่ 4

0 0 0 100 % 33,700

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยปูยางแอสฟัลทติกคอนกรีตปิดทับ
บริเวณทางสาธารณประโยชน สวนนาย
ประทีป แก้วบุบผา ถึงบ้านนายสงวน  ยุกิจ
ภูติ หมูที่ 5

0 0 0 100 % 496,000
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โครงการวางทอ คสล. ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง  0.60 เมตร  พร้อมบอพักหน้าบ้าน
นางสุนันท พิมลสุข ถึงคลองปูนหน้าบ้าน
นายวงษ ระษารักษ  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 502,700

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.บริเวณสี่แยกคอสะ
พาน หมู่่ที่ 4 ถึงบ้านนางสมพงษ อยูพร้อม

0 0 0 100 % 64,500

โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมขยายถนน
ลูกรัง บริเวณนาตาแฟงถึงบริเวณสระใต้ หมู
ที่ 8 ตําบลบ้านรอม

0 0 0 100 % 499,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,292,700 1,649,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บริเวณ บ้าน
นางอัญชลี พอบเณร ถึง นานายวิชัย ยี่โสด
สารี หมูที่ 5

0 0 449,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน 
นางมณี สุนทโรทก ถึงบ้านนางกมลงวรรณ 
เองฉ้วน  หมูที่ 5

0 0 146,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนแรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคลองสงน้ํา ร 7 ซ ถึงนานายสมชาย 
ติดเขตโคกใหญ หมูที่ 4

0 0 391,800 -100 % 0
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โครงการกอสร้างวางรางระบายน้ํา บริเวณ
สวนนางหวาน บุญชาญ ถึงสวนนายอนันต 
มีกุล หมูที่ 7

0 0 176,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางรางระบายน้ํา บริเวณ
หน้าบ้านนางละมัย พรหมพิทักษ ถึงบ้าน
นายสละ โกมุธมาศ (ถนนใหม) หมูที่ 7

0 0 18,100 -100 % 0

โครงการซอมแซมคูสงน้ํา คสล. บริเวณบ้าน
นายวงษ ระษารักษ หมูที่ 6

0 0 26,400 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน องคการ
บริหารสวนตําบลบ้านรอม

0 0 216,000 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนระบบทอประปาหมูบ้าน 0 0 0 100 % 132,200

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอ
พักบริเวณจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลย้านรอม ถึงนานางแฟง คงรื่น หมูที่ 8

0 0 471,500 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหน้าบ้าน
นายนิวัฒน นาคศรีมวง ถึงรางระบายน้ํา
สวนลุงปลา หมูที่ 9

0 0 176,200 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก 
บริเวณบ้านนางสุภาพ อนุโชติ หมูที่ 3

0 0 34,200 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําและบอพัก พร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณฝั่งตรงข้าม
สะพานคู ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข หมูที่ 1

0 0 242,700 -100 % 0
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รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา

0 0 1,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,292,700 1,649,000 2,350,200 2,993,900
รวมงบลงทุน 2,292,700 1,649,000 2,350,200 3,003,900

รวมงานก่อสร้าง 2,292,700 1,649,000 2,350,200 5,130,680
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,292,700 1,649,000 2,350,200 5,130,680

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย หมูที่  
     1-9 ตําบลบ้านรอม

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 3,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 23,000 13,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 23,000 13,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 23,000 13,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 3,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 147,669.63 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 8,982.65 3,916.2 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:21 หน้า : 49/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุอื่น 37,680.05 173,315.01 230,000 -69.57 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 194,332.33 177,231.21 270,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 674,000.82 998,111.75 900,000 -15.56 % 760,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 674,000.82 998,111.75 900,000 760,000
รวมงบดําเนินงาน 868,333.15 1,175,342.96 1,173,000 873,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 105,000 -95.24 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 105,000 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 105,000 5,000

รวมงานกิจการประปา 868,333.15 1,175,342.96 1,278,000 878,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 868,333.15 1,175,342.96 1,278,000 878,000

รวมทุกแผนงาน 23,436,684.6 23,412,039.79 27,230,000 27,877,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,877,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,730,170 บาท
งบกลาง รวม 6,730,170 บาท

งบกลาง รวม 6,730,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 113,574 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง กรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพรอมกับหักคาจางของ
พนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน รวมทั้งการสงเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย หรือสูญหาย  
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว4172 
  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
  ที่ มท 0808.2/ว1620 
  ลงวันที่ 22 เมษายน 2562     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว4172 
  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    
    

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,869,100 บาท

โครงการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดให
แกผสูงอายุเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน และ
ไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการบริหารสวนตําบล
บานรอมไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60 -69 ปี จะไดรับ 600
 บาท อายุ 70 -79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80 -89 ปี จะได
รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท ตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พร.บ.กําหนดและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ  พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552    
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,276,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ที่มี่
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวน
ตําบลบานรอมแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการ
คนละ 800 บาท ตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ
.กําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
- "เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ที่มี่
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวน
ตําบลบานรอมแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการ
คนละ 800 บาท ตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ
.กําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกะปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559       
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกะปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559       
    

เงินสํารองจาย จํานวน 55,996 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
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วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวน
รวม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดใหโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
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13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางดําเนินการและการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2
564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับคาใชจายไว
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวม

รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 14,700 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 335,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ (ก.บ.ท
.) เพื่อชวยเหลือแกขาราชการสวนทองถิ่น เงินชวยพิเศษบําเหน็จ
ตกทอดโดยใหองคการบริหารสวนตําบลตั้งจายในอัตรารอยละ 2
 ของรายได (ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให หรือเงินอุดหนุน)       

       
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม ไมนอยกวา รอยละ 40 ของคา
บริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,012,180 บาท

งบบุคลากร รวม 5,724,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,540 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนดังนี้
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 20,400 บาท 
จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน) เป็นเงิน 269,280 บาท     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 1,750 บาท 
จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน) เป็นเงิน 21,120 บาท     
   

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดัง
นี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 1,750 บาท 
จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน) เป็นเงิน 21,120 บาท    
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดังนี้
- เลขานุการนายก (เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็น
เงิน 86,400 บาท    

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,799,820 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธาน
สภาฯ/สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาฯ ดังนี้
- ประธานสภาฯ (เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็น
เงิน 134,460 บาท
- รองประธานสภาฯ (เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน) เป็นเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาฯ (เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 17 คน) เป็นเงิน 1,468,800 บาท    
-เลขานุการสภาฯ (เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็น
เงิน 86,400 บาท  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,240,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,350,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 6
 อัตราพรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไว ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1) เงินเดือนปลัด อบต.
2) เงินเดือนรองปลัด อบต.
3) เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด
4) เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล
5) เงินเดือนนิติกร
6) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหนง โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
- เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัด อบต. (เดือนละ 7,000
 บาท) เป็นเงิน 84,000 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.
2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:23:15 หนา : 9/102



เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ของ อบต.บานรอม
 จํานวน 3 ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 7,000 บาท) เป็น
เงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เดือน 3,500 บาท)เป็น
เงิน 42,000 บาท
3. หัวหนาสํานักงานปลัด (เดือน 3,500 บาท) เป็นเงิน 42,000
 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางกาาคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 565,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
   (ผูชวยนักทรัพยกรบุคคล) 
2. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
   (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)
3. คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
   (พนักงานขับรถยนต) 
4. คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
   (คนงานทั่วไป) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ) 
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต) 
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,247,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 587,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 327,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
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แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559   

คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 67,400 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 
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ค่าใช้สอย รวม 1,052,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 492,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ เป็นเงิน 482,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงานฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ  
- คาจางเหมาผูดูแลรักษาความสะอาดสํานักงาน จํานวน 1 อัตรา
- คาจางเหมาคนงานดูแลรักษาตนไม จํานวน 3 อัตรา  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง 
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานรอม ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุม
ครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกคา
ใชจายในการประกันภัยรถราชการ
3) คาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน จางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองทั้งคาบริการ ฯลฯ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งงบประมาณไดไม
เกินปีละ 1 % ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไม
รวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผูอุทิศให 
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ 
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฏหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตาม
หนังสือ สั่งการดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559      
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3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม (กรณีผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นครบวาระตายหรือลาออก)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบานรอม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวางและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ) คาใชจายในการจัดอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อีกทั้งให
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให
ขอมูล ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาสม โดยคํานึงถึงสถานะการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705
  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชจายสวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี1้) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก
คาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากวัสดุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ไมบรรทัดเหล็ก เกาอี้
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด แกวน้ํา จาน
รอง กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชนแบตเตอรี่ ยางรถยนต น้ํามันเบรก แมแรง ล็อคพวง
มาลัย เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนตเข็มขัด
นิรภัย กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจรแผงกั้นจราจร ฯลฯ  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน แกส
หุงตม ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชนขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง เครื่องกรอเทฟ
 เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     
    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรท โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 436,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าในสํานักงาน / ในสาธารณะหรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.บานรอมหรือ
คาไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10 %  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.8
/ว1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น        

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพทสํานักงาน ทั้งภายในทองถิ่นและทาง
ไกลภายในประเทศ และคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียยากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) คาธนาณัติ ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

3) ตูเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน  2  ตู 
 - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืน
นานไมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายตอไปนี้   
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
3) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชนเครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานาหนะ เป็นตน ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
4) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
5) รายจายที่ตองชําระพรอมคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 345,750 บาท
งบบุคลากร รวม 297,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 97,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น โดยจายใหกับนักเคราะห
นโยบายและแผน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 199,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตามภารกิจ
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
   (ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางกาาคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 48,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,750 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 24,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559     
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คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559      
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,124,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,599,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,599,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 835,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 5
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด ดังนี้
1) เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง
2) เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
3) เงินเดือนเจาพนักการเงินและการบัญชี
4) เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ
5) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับวุฒิ ใหแกพนักงานของ อบต
.บานรอม เงินเพิ่มการครองชีพฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้   
- เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานการเงินและบัญชี      
- เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานพัสดุ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ  คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน จํานวน 1 ตําแหนง โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
ผูอํานวยการกองคลัง  (เดือนละ 3,500 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 663,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจาง
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้
- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
  (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี) 
- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
  (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)           
- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
  (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) 
- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
  (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 34,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้  
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ)   
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)      
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 525,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 325,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

1) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) คาตอบแทนคณะกรรมการ 
เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่เป็นคณะกรรมการดําเนินการซื้อการจาง คณะกรรมการ
ตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะ
กรรมการดําเนินการซื้อหรือการจางคณะกรรมการตรวจการจาง
และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559      
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 144,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 104,600 บาท

คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาคนงานเก็ยคาน้ําประปาและคาขยะ
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559      

2) คาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัด
เก็บ (ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้งคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ) คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวนที่ 19 กุมภาพันธ 2561    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชจายสวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี1้) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก
คาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากวัสดุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
   ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ไมบรรทัดเหล็ก เกาอี้
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรท โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:23:15 หนา : 37/102



ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียยากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) คาธนาณัติ ฯลฯ      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 124,320 บาท
งบบุคลากร รวม 97,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 97,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 97,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 1
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด  ดังนี้  เงิน
เดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 496,320 บาท

งบบุคลากร รวม 83,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 83,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 73,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 1
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไว  ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้  เงินเดือนเจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับวุฒิ ใหแกพนักงานของ อบต
.บานรอม เงินเพิ่มการครองชีพฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้             
- เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป้นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 383,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 26,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2)คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ไดแก  
(1) อาสาสมัครขององคการบริหารสวนตําบลบานรอมไดรับคําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฎิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่น
(2) อาสาสมัครขององคการบริหารสวนตําบลบานรอมไดรับคําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฎิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย 
- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

คาจางเหมาบริการ  
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ                
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
- คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
- คาจางเหมาคนขับรถบรรทุกน้ํา
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใน ชวงเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ และมาตราการในการรักษาความปลอดภัยนัก
ทองเที่ยว            
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0810.5 /ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561     
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2) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยตาง ๆ เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0891.2/ว 1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3314
 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13
 มกราคม 2558    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว4515 ลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2548      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559     
  

4) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ คาใชจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตง
สถานที่คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557           
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
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คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559    

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หเครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา ถุง
มือ รองเทา  ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายดังตอไปนี้
1) เติมน้ํายาถังเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง ขนาด 15
 ปอนด จํานวน 20 ถัง                 
 2) สายดับเพลิงพร้อมหัวทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
 เมตร จํานวน 2 เสน

วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท.

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560     
- ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 129,320 บาท

งบบุคลากร รวม 97,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 97,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 97,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 1
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด  ดังนี้ 
1) เงินเดือนนักวิชาการศึกษา 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทอง
ถิ่น                                                                          
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.
2559
     

คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
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ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000 บาท

คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,152,350 บาท
งบบุคลากร รวม 643,608 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 643,608 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 253,128 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 2
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด ตําแหนงครูผู
ดูแลเด็ก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทอง
ถิ่น                                                                          
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 390,480 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) 
2. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางกาาคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น                                                                          
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    

งบดําเนินงาน รวม 939,542 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,540 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559    

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
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ค่าใช้สอย รวม 538,750 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
- คาจางเหมาคนงาน (ผูดูแลเด็ก)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ โดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถาน
ที่คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร และอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
 

2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 141,500 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
2) เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรรการเรียน) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู อัตราคนละ 200 บาท/ปี
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3) เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
4) เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)

จํานวน 257,250 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 245
วัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชจายสวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี1้) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก
คาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากวัสดุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 347,252 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 342,252 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด แกวน้ํา จาน
รอง กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ และอาหารเสริมนม "เพื่อ
จายเป็นคาใชจายอาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 260
 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน
ประดู คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน โรงเรียนชุมชนวัดบาน
รอม และ โรงเรียนวัดดอนประดู คนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรท โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

งบเงินอุดหนุน รวม 569,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 569,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารโรเรียนชุมชนวัดบานรอม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะการ
สื่อสารโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

จํานวน 529,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.) จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
 เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน โรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ โรงเรียนวัดดอนประดู คน
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 507,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 207,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 144,000 บาท
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี โดยการจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามจํานวน
สุนัข / แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของจากการสํารวจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สงหลักฐานการสํารวจใหกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ตัวละ 6 บาทตอปี(ซีดีบันทึกขอมูลที่
สํารวจจํานวนสุนัข / แมว หรือรายงานการสํารวจจํานวน
สุนัข / แมว โดยใหทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายใน
เดือนธันวาคมและครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) คาใชจายเกี่ยว
กับการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณกรณีฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 คาใชจายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ของอคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามพระปณิธานศาสตร
จารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท โดย
จัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข / แมว ทั้งมีเจาของ และไมมีเจา
ของจากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวของอคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
- หนังสือกรมสงเสริมกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท 0810.5
/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0819.3ว235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0819.3
/ว807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท0819.3
/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เคมีภัณฑ วิทยาศาสตรหรือการแพทย น้ํายาตางๆ ถังเก็บ
เชื้อเพลิง น้ํายาพนหมอกควัน ทรายเคลือบสารเคมี สําหรับกําจัด
ลูกน้ํายุง วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบา สําลี ผาพันแผล ถุง
มือ แอลกอฮอล ยาและเวชภัณฑ ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพักคอย (Home Isolation) 
องคการบริหารสวนตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัก
คอย (Home Isolation) องคการบริหารสวนตําบลศาลา
ลอย ตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุก
เฉิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ของ อบต.บานรอม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข(หมูที่ 1-9)

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (หมูที่ 1 - 9) โดยใชจํานวน
ชุมชน/หมูบานเป็นเกณฑในการจัดสรรชุมชน / หมูบาน แหง
ละ 20,000 บาท            
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวของอคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562        
- หนังสือกรมสงเสริมกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท 0810.5
/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0819.3ว235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0819.3
/ว807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท0819.3
/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 528,070 บาท

งบบุคลากร รวม 411,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 411,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 1
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 36,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้   
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน)  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    

งบดําเนินงาน รวม 101,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,990 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,790 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559  
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โครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุในตําบลบานรอม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสมีราย
ไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน คาใชจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุในตําบล
บานรอม ไดแก จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผู
ดอยโอกาสไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น คาใชจายเป็นคา
ใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น    
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ จํานวน 15,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชนอื่นๆ    
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 572,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 572,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 570,000 บาท

คาใชจายจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ    
-คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในพื้นที่ตําบลบานรอม    
- คาจางเหมาบริการเชาบอขยะ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจังหวัดสะอาด ภายใตการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายแป็นคาใชจายโครงการจังหวัดสะอาด ภายใตการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบูรณาการกําจัด
ผักตบชวา เป็นการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
อื่นๆ เชน อําเภอทาเรือ และหนวยงานอื่นๆ ในการกําจัดผัก
ตบชวา รักษาความสะอาดของคูคลอง และใหเกิดการชลประทาน
ที่ดีทําใหน้ําไหลผาน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเวทีประชาคมตําบลบานรอม จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือ
ขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล โดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/ว0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด ดําเนินการเอง/สนับสนุนบูรณาการรวมกับหนวย
งานอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสถานการณคลัง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง สถาน
ที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสรและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด สรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยจาย
เป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีการเปิดเปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณี
วันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลบานรอม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
   

2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว (28 กรกฎาคม)

จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
"     

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ 12
 สิงหาคม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
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4)  โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 
และพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติเฉลิม
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
    

5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
    

6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีวัน
เขาพรรษา
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา
มรดกโลกและงานกาชาด

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจําปี 2564 ใหแกที่ทํา
การปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี
สําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณีและ
งานสําคัญของชาติ ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอทาเรือ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,130,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,245,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,245,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 930,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 3
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด  ดังนี้
1) เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง       
2) เงินเดือนนายชางโยธา              
3) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ของ อบต.บานรอม
 จํานวน 1 ตําแหนง  ดังนี้ ผูอํานวยการกองชาง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางกาาคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 305,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้
1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา) 
2) คาตอบแทนพนักงานจาง (คนงานทั่วไป) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางกาาคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 881,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,680 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 84,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคํา
สั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 37,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549     
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ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมา บริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
- คาจางเหมาคนงานประปาและไฟฟ้า
- คาจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชนหรือ
นิติบุคคล
-คาจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคลคณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชจายสวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี1้) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจาก
คาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากวัสดุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 84,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ไมบรรทัดเหล็ก เกาอี้
พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แผนแสดง
วงจรตาง ๆ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อคกระเบื้อง สังกะสี ไมตาง ๆ
 คอน คีม เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชนแบตเตอรี่ ยางรถยนต น้ํามันเบรก แมแรง ล็อคพวง
มาลัย เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนตเข็มขัด
นิรภัย กันชนรถยนตเบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม
แรง กุญแจปากตาย กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน แกส
หุงตม ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง เครื่องกรอเทฟ
 เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรท โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
              
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิด
แกส ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 3,003,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ      
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,993,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล.ที่สาธารณะทางเขาบานนายยนต หมูที่ 2 จํานวน 130,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเขาบานนายยนต หมูที่ 2 กวางเฉลี่ย 3.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกวาง 4.00
 เมตร ยาว 25.00 เมจร หนา 0.15 เมตร  (คิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 207.50 ตร.ม.) หมุที่ 2 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอ
มกําหนด
    

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.และบอพัก บริเวณหนาทางสาธารณประโยชน บาน
นายไพรัตน เลิศธรรมศิริ หมูที่ 6

จํานวน 232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 6.50 - 7.00 เมตร ยาว 18.50
 เมตา หนา 0.15 เมตร (หรือไมนอยกวา 120.25 ตาราง
เมตร) พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
 เมตร จํานวน 16 ทอน และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.60 
 เมตร จํานวน 4 ทอน บอพัก ขนาดกวาง 1.30 เมตร ยาว 1.55
 เมตร หนา 0.125 เมตร จํานวน 2 บอ และขนาดกวาง 2.00
 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.125 เมตร จํานวน 1 บอ บริเวณ
หนาทางสาธารณประโยชน บานนายไพรัตน เลิศธรรมศิริ หมูที่ 6
 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด
    
 

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:23:16 หนา : 93/102



โครงการกอสรางลานเอนกประสงคหนาสหกรณ การเกษตรอําเภอ
ทาเรือ หมูที่ 3

จํานวน 713,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50  เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15
 เมตร ขนาดกวาง 9.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และขนาดกวาง 9.50 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร (คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 1,218.75 เมตร) บริเวณหนา
สหกรณการเกษตรอําเภอทาเรือ หมูที่ 3 ตําบลบานรอม อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.บานรอมกําหนด
     

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคตรงขามหนา บานนายประเชิญ 
เกตุสุวรรณ

จํานวน 146,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร บริเวณที่สาธารณประโยชนตรง
ขามบานนายประเชิญ เกตุสุวรรณ  หมูที่ 7 ตําบลบานรอม อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.บานรอมกําหนด
    

โครงการกอสรางอางสูบน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมขุดลอกคู
ระบายน้ํา บริเวณทาสาธารณประโยชนหนาบานนายมะลิ โมราวงษ 
หมูที่ 5

จํานวน 41,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางอางสูบน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 1.05 เมตร (ภาย
นอก) หนา 0.125 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร พรอมขุดลอกคูระบาย
น้ํา กวาง 3.50 เมตร ยาว 32.0 เมตร ลึก 2.50 เมตร บริเวณทาง
สาธารณประโยชนหนาบานนายมะลิ โมราวงษ หมูที่ 5 ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:23:16 หนา : 94/102



โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนางบุญชู คลายเกตุ 
ถึงบานนายทองมวน  แสงทอง หมูที่ 4

จํานวน 33,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวนไมนอยกวา 56.08 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณบานนางบุญชู คลายเกตุ ถึงบาน
นายทองมวน  แสงทอง หมูที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต
. บานรอมกําหนด

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูยางแอสฟัลท
ติกคอนกรีตปิดทับบริเวณทางสาธารณประโยชน สวนนายประทีป 
แกวบุบผา ถึงบานนายสงวน  ยุกิจภูติ หมูที่ 5

จํานวน 496,000 บาท

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูยางแอ
สฟัลทติกคอนกรีตปิดทับ  ปริมาณงานปูลาดยางแอลฟัลทติก
คอนกรีตปิดทับ กวาง 6.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร พื้นที่ใชสอยรวมไมนอยกวา 1,380 
 ตาราวเมตร (ไมรวมบอพักทอระบายน้ํา) บริเวณทางสาธารณ
ประโยชน สวนนายประทีป แกวบุบผา ถึงบานนายสงวน  ยุกิจ
ภูติ หมูที่ 5 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอม กําหนด

โครงการวางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร  พรอมบอ
พักหนาบานนางสุนันท พิมลสุข ถึงคลองปูนหนาบานนายวงษ ระ
ษารักษ  หมูที่ 6

จํานวน 502,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 132 ทอน พรอมบอพักทอ
ระบายน้ํา จํานวน 13 บอ และคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 443.00 ตร.ม. ไมรวมบอพักทอ
ระบายน้ํา) บริเวณทางสาธารณประโยชนหนาบานนาง
สุนันท  พิมลสุข ถึงคลองปูนหนาบานนายวงษ ระษารักษ หมูที่ 6
  ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมขยายผิวจราจร คสล.บริเวณสี่
แยกคอสะพาน หมู้้ที่ 4 ถึงบานนางสมพงษ อยูพรอม

จํานวน 64,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 4 ทอน ขยายผืว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวนไมนอยกวา 93.92 ตร.ม
. หนา 0.15 เมตร บริเวณทางสาธารณประโยชนบานนางสม
พงษ  อยูพรอม หมูที่ 4 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด
    

โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขยายถนนลูกรัง บริเวณนาตาแฟง
ถึงบริเวณสระใต หมูที่ 8 ตําบลบานรอม

จํานวน 499,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายวางทอระบายน้ํา ขนาด เสนผาศูนยกลาง 1
 เมตร  จํานวน 104 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ และขยาย
ถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.20
 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 319.35 ตารางเมตร (ไมรวมบอ
พัก)  บริเวณจากนาตาแฟง คงรื่น ถึงบริเวณสระใต หมูที่ 8 ตําบล
บานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด
    

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเปลี่ยนระบบทอประปาหมูบาน จํานวน 132,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเปลี่ยนระบบทอประปาหมู
บาน จากทอเหล็ก เปลี่ยนเป็น ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3
 นิ้ว บริเวณ หมูที่ 8 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาในงานหรือโครงการและเบิกที่มีความจําเป็นตองจายเงินเพิ่ม
ภายใตแผนงานเดียวกัน เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางวดตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ตามจํานวนเงินที่คํานวณและตรวจสอบ
ความถูกตองแลวใหผูรับจาง  
- ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ การอนุมัติจายเงินชดเชยคางานสิ่ง
กอสรางหรือเรียกคืนเงินคางานสิ่งกอสรางตามสัฐฐาแบบปรับ
ราคาได (คา K) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560     
    

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 13,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย หมูที่       1-9 ตําบลบานรอม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใชการเกษตร โดยจายเป็นคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหารวางและครื่องดื่ม ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553    
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ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ปุ๋ย ยา
ป้องกันและจํากัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุ จอบหมุน จานพรวน เคียว เครื่องดัก
แมลง กระชัง ฯลฯ
- เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

     
   

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:23:16 หนา : 98/102



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 878,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 873,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชจายสวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากวัสดุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วันที่พิมพ : 5/11/2564  10:23:16 หนา : 99/102



ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แผนแสดงวงจรตาง ๆ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อค กระเบื้อง สังกะสี ไมตาง ๆ
 คอน คีม เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิด
แกส ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ําประปาและระบบ
ไฟฟ้าของกิจการประปาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต
.บานรอม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึง
สิ่งตาง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ 
(1) รายจายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งกอสราง
(2) รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่งกอสราง มีมูลคาเพิ่มขึ้น
(3) รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือรับบประปา รวมถึงอุปกรณ
ตาง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการ
พรอมกันหรอืภายหลังการกอสรางอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้ง
แรกในสถานที่ราชการ  
(4) รายจายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน
คาชดเชยกรรมสิทธิ์ คาชดเชยผลอาสิน เป็นตน 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

113,574

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,869,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,276,800

เงินสํารองจาย 55,996

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

335,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

14,700

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

113,574

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,869,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,276,800

เงินสํารองจาย 55,996

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

335,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

14,700

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,799,820

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,380,880 73,320 350,448 369,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

107,000 10,000

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,429,560 390,480 36,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

106,260 5,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

589,750 26,000 52,540 144,000 35,790

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,000 1,000 2,000 1,000

คาเชาบ้าน 288,000 18,000 28,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,799,820

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

930,060 5,104,188

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

117,000

เงินประจําตําแหนง 10,000 220,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 305,040 2,161,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

111,260

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

84,080 932,160

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 9,000

คาเชาบ้าน 334,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 5/11/2564  10:24:08 หน้า : 4/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

102,000 29,200

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 596,600 216,000 121,000 3,000 570,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

10,000

1)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

2) คาใช้จายโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

37,600 168,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 650,000 2,156,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

10,000

1)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

2) คาใช้จายโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม (กรณีผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบ
วาระตายหรือลาออก)

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

5,000 7,000 1,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 5,000

1) โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

20,000

2) โครงการป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย
ตางๆ

10,000

4) โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม (กรณีผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบ
วาระตายหรือลาออก)

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

5,000 18,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 3,000 68,000

1) โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

20,000

2) โครงการป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย
ตางๆ

10,000

4) โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

2,000

วันที่พิมพ์ : 5/11/2564  10:24:08 หน้า : 8/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

10,000

2) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

141,500

3) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

257,250

1) โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในตําบลบ้านรอ
ม

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

5,000

โครงการจังหวัดสะอาด 
ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

2,000

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

10,000

2) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

141,500

3) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

257,250

1) โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในตําบลบ้านรอ
ม

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

5,000

โครงการจังหวัดสะอาด 
ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

2,000

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการเวทีประชาคม
ตําบลบ้านรอม

1,500

1)  โครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

3) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการเวทีประชาคม
ตําบลบ้านรอม

1,500

1)  โครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

20,000 20,000

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

20,000 20,000

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

5,000 5,000

3) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม

5,000 5,000

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

6)  โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

1) โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ หมูที่      
 1-9 ตําบลบ้านรอม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 342,252

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

5,000 5,000

6)  โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

2,000 2,000

1) โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ หมูที่      
 1-9 ตําบลบ้านรอม

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 352,252

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 55,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุอื่น

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 330,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

3) ตู้เหล็ก 10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ที่สาธารณะทาง
เข้าบ้านนายยนต์ หมูที่ 
2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000 30,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 20,000 50,000

วัสดุอื่น 2,000 70,000 72,000

วัสดุการเกษตร 3,000 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 760,000 1,090,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

3) ตู้เหล็ก 10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 40,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ที่สาธารณะทาง
เข้าบ้านนายยนต์ หมูที่ 
2

130,500 130,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.และ
บอพัก บริเวณหน้าทาง
สาธารณประโยชน์ บ้าน
นายไพรัตน์ เลิศธรรมศิริ 
หมูที่ 6

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์หน้า
สหกรณ์ การเกษตร
อําเภอทาเรือ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างศาลา
เอนกประสงค์ตรงข้าม
หน้า บ้านนายประเชิญ 
เกตุสุวรรณ

โครงการกอสร้างอางสูบ
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมขุดลอกคูระบาย
น้ํา บริเวณทาสาธารณ
ประโยชน์หน้าบ้านนาย
มะลิ โมราวงษ์ หมูที่ 5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.และ
บอพัก บริเวณหน้าทาง
สาธารณประโยชน์ บ้าน
นายไพรัตน์ เลิศธรรมศิริ 
หมูที่ 6

232,000 232,000

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์หน้า
สหกรณ์ การเกษตร
อําเภอทาเรือ หมูที่ 3

713,400 713,400

โครงการกอสร้างศาลา
เอนกประสงค์ตรงข้าม
หน้า บ้านนายประเชิญ 
เกตุสุวรรณ

146,900 146,900

โครงการกอสร้างอางสูบ
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมขุดลอกคูระบาย
น้ํา บริเวณทาสาธารณ
ประโยชน์หน้าบ้านนาย
มะลิ โมราวงษ์ หมูที่ 5

41,400 41,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางบุญชู คล้ายเกตุ 
ถึงบ้านนายทองม้วน  
แสงทอง หมูที่ 4

โครงการปรับปรุงพื้นผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตปิดทับบริเวณ
ทางสาธารณประโยชน์ 
สวนนายประทีป แก้ว
บุบผา ถึงบ้านนายสงวน 
 ยุกิจภูติ หมูที่ 5

โครงการวางทอ คสล. 
ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง  
0.60 เมตร  พร้อมบอ
พักหน้าบ้านนางสุนันท์ 
พิมลสุข ถึงคลองปูน
หน้าบ้านนายวงษ์ ระ
ษารักษ์  หมูที่ 6

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร คสล.บริเวณสี่
แยกคอสะพาน หมูููที่ 4 
ถึงบ้านนางสมพงษ์ อยู
พร้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางบุญชู คล้ายเกตุ 
ถึงบ้านนายทองม้วน  
แสงทอง หมูที่ 4

33,700 33,700

โครงการปรับปรุงพื้นผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตปิดทับบริเวณ
ทางสาธารณประโยชน์ 
สวนนายประทีป แก้ว
บุบผา ถึงบ้านนายสงวน 
 ยุกิจภูติ หมูที่ 5

496,000 496,000

โครงการวางทอ คสล. 
ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง  
0.60 เมตร  พร้อมบอ
พักหน้าบ้านนางสุนันท์ 
พิมลสุข ถึงคลองปูน
หน้าบ้านนายวงษ์ ระ
ษารักษ์  หมูที่ 6

502,700 502,700

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. พร้อมขยายผิว
จราจร คสล.บริเวณสี่
แยกคอสะพาน หมูููที่ 4 
ถึงบ้านนางสมพงษ์ อยู
พร้อม

64,500 64,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พร้อมขยายถนน
ลูกรัง บริเวณนาตาแฟง
ถึงบริเวณสระใต้ หมูที่ 
8 ตําบลบ้านรอม

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเปลี่ยนระบบ
ทอประปาหมูบ้าน

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พร้อมขยายถนน
ลูกรัง บริเวณนาตาแฟง
ถึงบริเวณสระใต้ หมูที่ 
8 ตําบลบ้านรอม

499,600 499,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเปลี่ยนระบบ
ทอประปาหมูบ้าน

132,200 132,200

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

1,000 1,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมทักษะ
การสื่อสารโรเรียน
ชุมชนวัดบ้านรอม

40,000

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

529,200

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์พักคอย 
(Home Isolation) 
องค์การบริหารสวน
ตําบลศาลาลอย อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมทักษะ
การสื่อสารโรเรียน
ชุมชนวัดบ้านรอม

40,000

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

529,200

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์พักคอย 
(Home Isolation) 
องค์การบริหารสวน
ตําบลศาลาลอย อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมูที่ 
1-9)

180,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 15,000

อุดหนุนกิจการโครงการ
สนับสนุนการจัดงานยอ
ยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดก
โลกและงานกาชาด

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และงานพิธี
สําคัญ

รวม 6,730,170 10,606,590 496,320 2,281,670 507,000 528,070 577,000 6,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมูที่ 
1-9)

180,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 15,000

อุดหนุนกิจการโครงการ
สนับสนุนการจัดงานยอ
ยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดก
โลกและงานกาชาด

40,000 40,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และงานพิธี
สําคัญ

20,000 20,000

รวม 122,000 5,130,680 13,000 878,000 27,877,000
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