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ส่วนที ่1 

ค ำแถลงงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

อ ำเภอท่ำเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

เรียน    ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
  1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
     มีสถานะการเงิน ดังนี้  

                          1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                      19,257,707.31   บาท 
                          1.1.2  เงินสะสม                                                                   5,876,967.47   บาท 
                          1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม                                                 7,886,336.44   บาท                                               
                 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ  รวม 0 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง  0   บาท 
  2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น        27,109,210.11  บำท ประกอบด้วย 
         หมวดภาษีอากร                                    1,424,251.08    บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                    114,162.00    บาท    
         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                       135,579.68    บาท 
         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                   783,847.00    บาท 
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                        40,437.00    บาท 
         หมวดรายได้จากทุน                                                 0.00   บาท 
         หมวดภาษีจัดสรร                             14,740,548.35   บาท 
                            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       9,870,385.00   บาท 
               (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         785,867.00 บำท 
      (3) รายจ่ายจริง จ านวน                                          24,252,551.60  บำท ประกอบด้วย 
         งบกลาง                          จ านวน  6,091,196.75    บาท 
         งบบุคลากร                          จ านวน  7,615,557.00    บาท 
         งบด าเนินการ                                   จ านวน  6,369,304.37    บาท  
                  งบลงทุน                                      จ านวน  3,436,297.00    บาท 
                  งบรายจ่ายอื่น                                   จ านวน      10,000.00    บาท 
                            งบเงินอุดหนุน                                            จ านวน    700,196.48    บาท 
          (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          จ านวน      30,000.00    บาท 
          (5) รายที่จ่ายจากเงินสะสม                         จ านวน              0.00    บาท 
          (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                          จ านวน         0.00    บาท 
          (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                    จ านวน              0.00   บาท 
        



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม
อ.ทาเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,424,251.08 1,450,000.00 791,300.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

114,162.00 123,500.00 125,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 134,718.78 130,000.00 140,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

783,847.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 40,437.00 80,000.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,497,415.86 2,583,500.00 1,906,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,740,548.35 12,316,500.00 14,493,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,740,548.35 12,316,500.00 14,493,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,870,385.00 10,600,000.00 10,830,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,870,385.00 10,600,000.00 10,830,000.00

รวม 27,108,349.21 25,500,000.00 27,230,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,091,196.75 6,460,490.00 6,234,667.00

งบบุคลากร 7,615,557.00 9,608,280.00 10,510,644.00

งบดําเนินงาน 6,369,304.37 5,804,030.00 6,846,589.00

งบลงทุน 2,650,430.00 2,631,600.00 2,763,100.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00

งบเงินอุดหนุน 700,196.48 985,600.00 865,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,436,684.60 25,500,000.00 27,230,000.00

รวม 23,436,684.60 25,500,000.00 27,230,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,893,844

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 783,830

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,778,634

แผนงานสาธารณสุข 360,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 695,305

แผนงานเคหะและชุมชน 3,040,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 185,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,350,200

แผนงานการเกษตร 23,000

แผนงานการพาณิชย 878,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,234,667

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,230,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,668,824 1,669,620 7,338,444
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,540 0 2,484,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,184,284 1,669,620 4,853,904

งบดําเนินงาน 1,993,200 485,200 2,478,400
    ค่าตอบแทน 513,200 265,600 778,800

    ค่าใช้สอย 862,000 164,600 1,026,600

    ค่าวัสดุ 182,000 50,000 232,000

    ค่าสาธารณูปโภค 436,000 5,000 441,000

งบลงทุน 52,000 15,000 67,000
    ค่าครุภัณฑ์ 52,000 15,000 67,000

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000
    รายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000

                              รวม 7,724,024 2,169,820 9,893,844

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 159,420 0 159,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 0 159,420

งบดําเนินงาน 244,410 350,000 594,410
    ค่าตอบแทน 12,510 30,000 42,510

    ค่าใช้สอย 221,900 320,000 541,900

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                              รวม 433,830 350,000 783,830

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,199,280 0 1,199,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,199,280 0 1,199,280

งบดําเนินงาน 307,200 674,954 982,154
    ค่าตอบแทน 46,200 0 46,200

    ค่าใช้สอย 236,000 349,200 585,200

    ค่าวัสดุ 25,000 325,754 350,754

งบลงทุน 37,200 0 37,200
    ค่าครุภัณฑ์ 37,200 0 37,200

งบเงินอุดหนุน 40,000 520,000 560,000
    เงินอุดหนุน 40,000 520,000 560,000

                              รวม 1,583,680 1,194,954 2,778,634

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    ค่าตอบแทน 72,000 72,000

    ค่าใช้สอย 38,000 38,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                              รวม 360,000 360,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 508,740 0 508,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 508,740 0 508,740

งบดําเนินงาน 81,565 90,000 171,565
    ค่าตอบแทน 73,665 0 73,665

    ค่าใช้สอย 7,900 90,000 97,900

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

                              รวม 605,305 90,000 695,305

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,304,760 0 0 1,304,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,304,760 0 0 1,304,760

งบดําเนินงาน 787,060 70,000 575,000 1,432,060
    ค่าตอบแทน 200,060 0 0 200,060

    ค่าใช้สอย 540,000 30,000 575,000 1,145,000

    ค่าวัสดุ 47,000 40,000 0 87,000

งบลงทุน 30,000 273,700 0 303,700
    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 10,000 0 40,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 263,700 0 263,700

                              รวม 2,121,820 343,700 575,000 3,040,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 2,000 5,000 7,000
    ค่าใช้สอย 2,000 5,000 7,000

                              รวม 2,000 5,000 7,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 80,000 125,000
    ค่าใช้สอย 45,000 80,000 125,000

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

                              รวม 45,000 140,000 185,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,350,200 2,350,200
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,350,200 2,350,200

                              รวม 2,350,200 2,350,200
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 23,000 23,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 3,000 3,000

                              รวม 23,000 23,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 873,000 873,000
    ค่าใช้สอย 3,000 3,000

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 760,000 760,000

งบลงทุน 5,000 5,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000 5,000

                              รวม 878,000 878,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,234,667 6,234,667
    งบกลาง 6,234,667 6,234,667

                              รวม 6,234,667 6,234,667

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

งบ ย อ ด รว ม

ร ว ม ร า ย จ ่า ย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้ 
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

. , 2 3 กย 2563ประกาศ ณ ว ันท.....................

(ลงนาม).............. (^ .^ .

/

อนุมัติ

(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

(8ง1™ , ...........
(นายเดซาธร เชาว์เลขา) 

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าเรือ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอ ทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 560,000.00 32.38 % 741,300.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 687,681.84 881,206.14 1,231,759.08 700,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 140,279.92 149,042.45 143,780.00 140,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 23,901.00 34,995.00 48,712.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 851,862.76 1,065,243.59 1,424,251.08 1,450,000.00 791,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 59.00 2,012.00 17,800.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 52,510.00 41,730.00 45,410.00 40,000.00 15.00 % 46,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 550.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 300.00 220.00 20.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 2,100.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 9,902.00 20,000.00 -40.00 % 12,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

24,800.00 35,750.00 39,200.00 40,000.00 7.50 % 43,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,600.00 1,200.00 1,550.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 200.00 13,756.25 280.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 80,469.00 97,318.25 114,162.00 123,500.00 125,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 121,047.93 102,940.02 134,718.78 130,000.00 7.69 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 121,047.93 102,940.02 134,718.78 130,000.00 140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 806,660.00 724,050.00 783,847.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 806,660.00 724,050.00 783,847.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 9,000.00 30,000.00 8,000.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 28,509.00 10,780.00 32,437.00 60,000.00 -33.33 % 40,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 37,509.00 40,780.00 40,437.00 80,000.00 50,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     รายไดจากทุนอื่นๆ 0.00 2,140.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,140.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 40,511.11 106,228.39 439,763.69 300,000.00 50.00 % 450,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,069,352.65 8,376,090.72 7,569,339.16 6,174,500.00 21.47 % 7,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,004,194.49 3,359,254.49 3,125,199.32 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 170,451.58 176,094.93 205,599.07 200,000.00 0.00 % 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีสุรา 630,869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,520,320.05 2,434,390.05 2,657,472.26 2,000,000.00 30.00 % 2,600,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,020.00 2,020.00 2,530.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาภาคหลวงแร 6,769.65 4,783.08 10,380.23 12,000.00 -16.67 % 10,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 34,996.59 32,665.15 33,423.12 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,047,558.00 1,200,142.00 695,609.00 600,000.00 16.67 % 700,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 698.40 1,241.60 1,232.50 0.00 100.00 % 1,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,527,741.52 15,692,910.41 14,740,548.35 12,316,500.00 14,493,200.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

8,838,686.00 9,102,728.00 9,870,385.00 10,600,000.00 2.17 % 10,830,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,838,686.00 9,102,728.00 9,870,385.00 10,600,000.00 10,830,000.00
รวมทุกหมวด 24,263,976.21 26,828,110.27 27,108,349.21 25,500,000.00 27,230,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อ.ทาเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,230,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 791,300 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 741,300 บาท

ประมาณการไว จากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ 
อบต.บานรอม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 125,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 46,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับในปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 43,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

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

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,493,200 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

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

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

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

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,830,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 10,830,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค
โดยใหนํามาตั้งในงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ
.2564
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 432,174 514,080 0 % 514,080

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

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200 1,540,800 1,547,200 10.74 % 1,713,420

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,311,920 2,217,164 2,318,320 2,484,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,953,600 2,190,593 2,091,600 2,232,000 1.9 % 2,274,504

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 84,000 84,000 0 % 84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 133,080 137,760 236,000 358,920 73.39 % 622,320

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 21,660 30,280 40,500 -12.44 % 35,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,362,680 2,602,013 2,609,880 2,883,420 3,184,284
รวมงบบุคลากร 4,674,600 4,913,933 4,827,044 5,201,740 5,668,824

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 215,960 66.7 % 360,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 139,700 128,145 135,000 163,000 -30.06 % 114,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,375 15,600 11,850 38,200 0 % 38,200

รวมค่าตอบแทน 147,075 143,745 146,850 417,160 513,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,053,210 1,148,911.97 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 716,491.45 572,000 -15.73 % 482,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,425 1,950 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

42,248 40,518 42,241 70,000 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

2)  คาใช้จายคาพวงมาลาดอกไม้  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้    

1,000 1,000 0 0 0 % 0

2) โครงการพัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พนักงานและลูกจ้าง อบต
.)

0 0 0 0 100 % 30,000

3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม

0 0 0 40,000 -100 % 0

3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม (กรณีผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระตายหรือลา
ออก)

0 0 0 0 100 % 250,000

4) คาใช้จายคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ตางๆ

0 0 1,000 3,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 39,996.26 215,770 78,274.62 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,146,879.26 1,408,149.97 838,007.07 755,000 862,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,247 62,862 48,524 65,000 -53.85 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,219 19,940 17,301 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 11,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 79,086 93,222 150,605 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 32,610 29,540 19,790 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 179,162 205,564 247,620 220,000 182,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 252,709.88 253,805.02 248,709.43 335,000 -1.49 % 330,000

คาบริการโทรศัพท 1,969.98 2,018.76 2,354.23 5,000 -40 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 563 0 1,523 5,000 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,257.6 98,507.6 98,507.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 340,500.46 354,331.38 351,094.26 445,000 436,000
รวมงบดําเนินงาน 1,813,616.72 2,111,790.35 1,583,571.33 1,837,160 1,993,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 15,200 -100 % 0

2) โต๊ะพับสแตนเลส 0 0 0 27,000 -100 % 0

3) ตู้เหล็ก 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) ชุดประชุมไร้สาย พร้อมอุปกรณติดตั้ง 0 0 0 75,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

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

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0 0 17,950 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค

0 0 3,930 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 34,200 31,010.58 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 210,000 -85.71 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,200 31,010.58 21,880 353,200 52,000
รวมงบลงทุน 34,200 31,010.58 21,880 353,200 52,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 10,000 10,000 0 0 0 % 0

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

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

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

รวมงานบริหารทั่วไป 6,532,416.72 7,066,733.93 6,442,495.33 7,402,100 7,724,024
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 716,520 763,525 813,720 885,840 4.97 % 929,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 42,600

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 420,000 434,760 450,240 468,360 32.56 % 620,880

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 53,580 43,500 33,480 23,460 46.04 % 34,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,232,100 1,283,785 1,339,440 1,419,660 1,669,620
รวมงบบุคลากร 1,232,100 1,283,785 1,339,440 1,419,660 1,669,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 43,300 154,850 48.53 % 230,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 36,000 39,000 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,604 12,404 20,802 34,000 1.76 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 43,604 51,404 64,102 189,850 265,600

วันที่พิมพ : 17/9/2563  09:54:13 หน้า : 6/45



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

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 101,300 95,600 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 136,300 112,600 -7.1 % 104,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร

25,920 36,280 70,820 50,000 -40 % 30,000

2) คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 20,000 -100 % 0

2) คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 300,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,050 10,456.91 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 127,220 132,930 517,576.91 192,600 164,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,991 96,663 115,267 160,000 -81.25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 17,000 26,400 18,630 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 85,991 123,063 133,897 210,000 50,000

วันที่พิมพ : 17/9/2563  09:54:13 หน้า : 7/45



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

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 2,539 6,047 4,687 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,539 6,047 4,687 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 259,354 313,444 720,262.91 597,450 485,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครยาว

0 0 0 23,000 -100 % 0

2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว 

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 2,750 3,140 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,750 3,140 0 53,000 15,000
รวมงบลงทุน 2,750 3,140 0 53,000 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000 0 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารงานคลัง 1,524,204 1,600,369 2,059,702.91 2,070,110 2,169,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,056,620.72 8,667,102.93 8,502,198.24 9,472,210 9,893,844

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 138,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 21,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 159,420
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 159,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 510 2,156.86 % 11,510
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,510 12,510
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 196,800 221,000 -2.26 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

194,483 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 3,900 0 % 3,900

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 -80 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 194,483 0 196,800 234,900 221,900
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 194,483 0 196,800 251,410 244,410
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) คาโทรทัศนวงจรปิด(กล้องวงจร
ปิดCCTV) จํานวน 4 ตัว 

198,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 198,600 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 198,600 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

0 0 30,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 30,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 393,083 30,000 226,800 281,410 433,830
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 12,600 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 12,600 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

2) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
ตางๆ

0 0 0 0 100 % 10,000

3) โครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 0 0 100 % 10,000

4) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 0 100 % 280,000

โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยตางๆ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 16,095 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 16,095 60,000 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 46,000 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 15,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 15,300 46,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 15,300 58,600 16,095 90,000 350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

1. เข็มขัดเซฟตี้ แบบปีนเสาไฟฟ้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,300 58,600 16,095 110,000 350,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 408,383 88,600 242,895 391,410 783,830

วันที่พิมพ : 17/9/2563  09:54:13 หน้า : 13/45



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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 5,880 14,065.31 % 832,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 133,080 137,760 142,680 186,040 96.93 % 366,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 21,660 16,740 15,900 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 157,080 159,420 159,420 207,820 1,199,280
รวมงบบุคลากร 157,080 159,420 159,420 207,820 1,199,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 59,570 -22.44 % 46,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 59,570 46,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 103,500 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 111,745 141,000 53.19 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุน
สถานศึกษา    

83,300 66,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

143,700 160,420 0 0 0 % 0

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ    16,200 23,850 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 8,820 3,900 284.62 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 346,700 250,570 120,565 149,900 236,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 30,000 10,000 10,000 50 % 15,000

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

คาอาหารเสริม (นม) 248,744.84 234,098.68 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 10,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุการศึกษา 0 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 248,744.84 294,098.68 30,000 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 595,444.84 544,668.68 150,565 234,470 307,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

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

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

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอก
และในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอ
ม

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

2) อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะการสื่อ
สารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอม

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

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 752,524.84 704,088.68 349,985 482,290 1,583,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 40,000

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 0 100 % 68,000

3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 0 0 100 % 196,000

4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 45,200

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 26,250 13,900 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 20,340 45,200 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)

0 0 44,200 68,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุ่นคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 194,400 196,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 285,190 323,100 349,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 0 0 252,397.38 350,010 -6.93 % 325,754

รวมค่าวัสดุ 0 0 252,397.38 350,010 325,754
รวมงบดําเนินงาน 0 0 537,587.38 673,110 674,954

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 552,000 512,280 0 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 0 0 100 % 520,000

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

0 0 498,000 520,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 552,000 512,280 498,000 520,000 520,000
รวมงบเงินอุดหนุน 552,000 512,280 498,000 520,000 520,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 552,000 512,280 1,035,587.38 1,193,110 1,194,954
รวมแผนงานการศึกษา 1,304,524.84 1,216,368.68 1,385,572.38 1,675,400 2,778,634
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุม
กําเนิดในสุนัขและแมว

0 4,800 0 0 0 % 0

2. โครงการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉิน  0 24,957 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 29,757 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 68,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 68,800 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 68,800 29,757 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 60,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 15,000 15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 75,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 75,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 83,800 104,757 0 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 72,000 0 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 72,000 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 0 100 % 15,000

2) โครงการทําหมันสัตวควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 0 100 % 10,000

3) โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย

0 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริม
การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉิน

0 0 19,032 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการทําหมันสัตวควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

0 0 10,182 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,214 48,000 38,000
ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 42,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 71,214 170,000 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข(หมูที่ 
1-9)

0 0 80,000 28,000 542.86 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 80,000 48,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 80,000 48,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 151,214 218,000 360,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 83,800 104,757 151,214 218,000 360,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 308,640 329,760 5.93 % 349,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 124,845 174,440 -20.89 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 14,648 10,980 95.08 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 448,133 515,180 508,740
รวมงบบุคลากร 0 0 448,133 515,180 508,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 39,850 9.57 % 43,665

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,275 10,600 173.58 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,275 52,450 73,665
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 7,800 -50 % 3,900

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 14,800 7,900
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,275 72,250 81,565
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือ 0 0 15,000 15,000 0 % 15,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 465,408 602,430 605,305
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
 และผู้ด้อยโอกาส     

0 13,050 9,832 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในตําบล
บ้านรอม

0 0 69,232 100,000 -20 % 80,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 13,050 79,064 110,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 13,050 79,064 110,000 90,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 13,050 79,064 110,000 90,000
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 13,050 544,472 712,430 695,305
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 523,308 556,560 589,920 634,800 68.05 % 1,066,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 2,000 2,000 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 160,080 165,720 243,600 286,060 -35.69 % 183,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 8,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 683,388 722,280 841,520 934,860 1,304,760
รวมงบบุคลากร 683,388 722,280 841,520 934,860 1,304,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 56,471 109,280 47.2 % 160,860

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -80 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,610 23,900 38,500 53,800 -29 % 38,200

รวมค่าตอบแทน 14,610 23,900 94,971 168,080 200,060
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,247,200 791,455 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,025,910 801,020 -37.58 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

11,288 13,900 5,372 20,000 0 % 20,000

2)  คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน    0 6,660 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 43,910 300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,258,488 855,925 1,031,582 841,020 540,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,075 14,854 10,795 45,000 -77.78 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,820 18,570 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,720 17,990 19,360 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 43,615 51,414 30,155 83,000 47,000
รวมงบดําเนินงาน 1,316,713 931,239 1,156,708 1,092,100 787,060
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 
1 เครื่อง ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู

30,000 0 0 0 0 % 0

1. ตู้เหล็ก 0 0 4,350 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. รถจักรยานยนต 0 0 40,800 0 0 % 0

2.รถซาเล้ง 0 0 36,700 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

รอกไฟฟ้า 0 0 0 75,000 -100 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยไฟฟ้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว

0 0 0 30,000 -100 % 0
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1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา แบบ NEWwork  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3  

0 0 52,000 0 0 % 0

2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 8,000 -100 % 0

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

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 133,850 118,000 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายขจร อาจหาญ ม.1

0 2,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรงข้ามบ้านนายสยาม แจมจํารัส ถึงบ้าน
นายฉลอง โมราวงษ ม.8

0 5,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนางอมรา มวงศรี ม.2

0 1,800 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าบ้านนางรําพึง พุทธศรีระ ถึง
บ้านนายประสาน ม.4

0 3,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล และบอพัก จากบ้านนายประสงค 
เอกองค ถึงบ้านนายพนม พุมวันเพ็ญ ม.6

0 4,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร เททับยางแอ
สฟัลทติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณทางเข้า
อาคารสํานักงาน อบต. ม.2

0 1,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูลาด
ยางแอสหัลทติกคอนกรีตปิดทับ ม.4

0 1,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิด
ทับบริเวณหน้าบ้านนายดําเนิน ภมร ถึง
หน้าบ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจภูติ ม.5

0 4,500 0 0 0 % 0

โครงการปรัปบรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูยางแอสฟัสกติกคอนกรีตปิด
ทับบริเวณหน้าบ้านนายทองมาก ถึงโรงยาม 
ม.4

0 6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 30,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 30,000 30,000 133,850 118,000 30,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนการขยายเขตติดตั้งระบบ
จําหนายไฟฟ้า เพื่อใช้กับอาคารน้ําดื่มแบบ
หยอดเหรียญ บริเวณที่สาธารณะประโยชน 
หมูที่ 9 ตําบลบ้านรอม อําเภอทาเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,030,101 1,683,519 2,132,078 2,149,960 2,121,820
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 42,300 0 2,100 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 42,300 0 2,100 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,419.35 127,596.35 71,366.05 120,000 -91.67 % 10,000
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วัสดุกอสร้าง 83,991.85 68,457.5 277,069.65 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 179,411.2 196,053.85 348,435.7 150,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 221,711.2 196,053.85 350,535.7 180,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

1) เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 1,470 วัตต 
จํานวน  1  เครื่อง 55,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 29,892.59 6,040 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,892.59 6,040 0 10,000 10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 500,700 -100 % 0

- คากอสร้างถนนดินลูกรังและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

1,512,800 272,400 0 0 0 % 0

- คากอสร้างรางระบายน้ํา 259,000 244,000 0 0 0 % 0
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-คากอสร้างลานเอนกประสงค
 1. โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา 
คสล.และบอพัก หมูที่ 6 ต.บ้านรอม  

283,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารน้ําดื่ม แบบหยอด
เหรียญ หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 263,700

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,054,800 516,400 0 500,700 263,700
รวมงบลงทุน 2,139,692.59 522,440 0 510,700 273,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 344,152.48 420,734.41 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาเรือ 0 0 0 132,600 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 344,152.48 420,734.41 0 132,600 0
รวมงบเงินอุดหนุน 344,152.48 420,734.41 0 132,600 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,705,556.27 1,139,228.26 350,535.7 823,300 343,700
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 373,282.5 413,169.5 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 445,781.02 514,000 10.89 % 570,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา ของอบ
ต.บ้านรอม

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 373,282.5 413,169.5 445,781.02 524,000 575,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 54,000 68,326 38,502.88 14,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 54,000 68,326 38,502.88 14,000 0
รวมงบดําเนินงาน 427,282.5 481,495.5 484,283.9 538,000 575,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 427,282.5 481,495.5 484,283.9 538,000 575,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,162,939.77 3,304,242.76 2,966,897.6 3,511,260 3,040,520
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

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

1.โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 3,000 -100 % 0

2) โครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชน 0 0 0 0 100 % 500

2. โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 0 0 0 2,000 -100 % 0

3. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 2,000 -100 % 0

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 17,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 17,000 2,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 17,000 2,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีใน
ตําบลบ้านรอม    

24,000 0 0 0 0 % 0

2) โครงการจัดเวทีประชาคม    11,725 0 0 0 0 % 0

4) คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขการ
เกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาล วันขึ้นปีใหม และ
เทศกาลตางๆ  ของไทย 

0 3,415 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลวันขึ้นไปใหมและเทศกาลตาง 
ๆ ของไทย

22,260 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 57,985 3,415 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 57,985 3,415 0 0 5,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 57,985 3,415 0 0 5,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 57,985 3,415 0 17,000 7,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 31,500 30,432 6,822 40,000 0 % 40,000

2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธระหวางชุมชน / หนวยงาน

0 0 0 0 100 % 5,000

2) โครงการจัดงานวันสําคัญทางรัฐพิธี 0 0 0 5,000 -100 % 0

3) โครงการจัดการแชงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธระหวางชุมชน/หนวยงาน

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,500 30,432 6,822 50,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 31,500 30,432 6,822 50,000 45,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

1) เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 2 
เครื่อง   

33,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง จํานวน 5 ชุด

0 0 202,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000 0 202,000 0 0
รวมงบลงทุน 33,000 0 202,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 64,500 30,432 208,822 50,000 45,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ

67,100 57,432 119,150 0 100 % 50,000

2)  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(5 ธันวาคม)       

2,800 0 0 0 0 % 0

2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

0 1,250 13,535 10,000 -50 % 5,000
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3)  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ (12  สิงหาคม)

0 5,095 6,620 0 0 % 0

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

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

4)  โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย และพระ
บรมวงศานุวงศ

23,300 49,970 0 10,000 -50 % 5,000

5)  โครงการสงเสริมพัฒนาผู้สูงอายุใน
ตําบลบ้านรอม

0 45,182 0 0 0 % 0

5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

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

6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 11,050 2,272 5,882 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 104,250 161,201 145,187 50,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 104,250 161,201 145,187 50,000 80,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 16,569.39 0 0 0 % 0

อุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
และงานสําคัญของชาติ

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

0 0 37,196.48 40,000 -100 % 0

อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนการจัด
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาด

0 0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีสําคัญ

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 16,569.39 37,196.48 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 16,569.39 37,196.48 60,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 104,250 177,770.39 182,383.48 110,000 140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 168,750 208,202.39 391,205.48 160,000 185,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 2,292,700 1,746,700 -100 % 0

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

0 0 0 0 100 % 449,900

โครงการกอสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน 
นางมณี สุนทโรทก ถึงบ้านนางกมลงวรรณ 
เองฉ้วน  หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 146,000

โครงการกอสร้างถนนคอนแรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคลองสงน้ํา ร 7 ซ ถึงนานายสมชาย 
ติดเขตโคกใหญ หมูที่ 4

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

0 0 0 0 100 % 176,400

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

0 0 0 0 100 % 18,100

โครงการซอมแซมคูสงน้ํา คสล. บริเวณบ้าน
นายวงษ ระษารักษ หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 26,400

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน องคการ
บริหารสวนตําบลบ้านรอม

0 0 0 0 100 % 216,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอ
พักบริเวณจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลย้านรอม ถึงนานางแฟง คงรื่น หมูที่ 8

0 0 0 0 100 % 471,500

โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหน้าบ้าน
นายนิวัฒน นาคศรีมวง ถึงรางระบายน้ํา
สวนลุงปลา หมูที่ 9

0 0 0 0 100 % 176,200

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก 
บริเวณบ้านนางสุภาพ อนุโชติ หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 34,200

โครงการวางทอระบายน้ําและบอพัก พร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณฝั่งตรงข้าม
สะพานคู ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 242,700

รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา

0 0 0 20,000 -95 % 1,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,292,700 1,766,700 2,350,200
รวมงบลงทุน 0 0 2,292,700 1,766,700 2,350,200

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 2,292,700 1,771,700 2,350,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,292,700 1,771,700 2,350,200

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร  

0 14,232 0 0 0 % 0

1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย หมูที่  
     1-9 ตําบลบ้านรอม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

2) โครงการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่
สาธารณะภายในพื้นที่ตําบลบ้านรอม

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 14,232 0 25,000 20,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 9,980 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,980 0 5,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 24,212 0 30,000 23,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 24,212 0 30,000 23,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 24,212 0 30,000 23,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 3,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 147,669.63 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 37,263.82 0 8,982.65 38,000 -47.37 % 20,000
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วัสดุอื่น 0 223,113.19 37,680.05 208,100 -66.36 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 37,263.82 223,113.19 194,332.33 261,100 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 591,813.33 675,591.81 674,000.82 1,020,000 -25.49 % 760,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 591,813.33 675,591.81 674,000.82 1,020,000 760,000
รวมงบดําเนินงาน 629,077.15 898,705 868,333.15 1,286,100 873,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 10,000 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 5,000

รวมงานกิจการประปา 629,077.15 898,705 868,333.15 1,296,100 878,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 629,077.15 898,705 868,333.15 1,296,100 878,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 47,412 48,132 65,344 76,000 5.26 % 80,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 1,940 4,000 0 % 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,175,600 4,354,400 4,638,300 4,715,600 -0.33 % 4,700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,036,800 1,094,400 1,165,600 1,152,800 1.49 % 1,170,000

สํารองจาย 55,300 0 13,394.75 87,090 -56.12 % 38,211

รายจายตามข้อผูกพัน 87,096 72,186 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

143,230 144,000 149,000 149,000 10.07 % 164,000

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

รวมงบกลาง 5,545,438 5,713,118 6,091,196.75 6,244,490 6,234,667
รวมงบกลาง 5,545,438 5,713,118 6,091,196.75 6,244,490 6,234,667
รวมงบกลาง 5,545,438 5,713,118 6,091,196.75 6,244,490 6,234,667

รวมแผนงานงบกลาง 5,545,438 5,713,118 6,091,196.75 6,244,490 6,234,667
รวมทุกแผนงาน 21,417,518.48 20,241,773.76 23,436,684.6 25,500,000 27,230,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอ ทาเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,230,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,724,024 บาท

งบบุคลากร รวม 5,668,824 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,540 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดัง
นี้
 - 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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดังนี้
- 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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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเสษของผูบริหาร 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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,713,420 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

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ / รองประธาน
สภาฯ / สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังนี้
-เลขานุการสภาฯ (เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็น
เงิน 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,184,284 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,274,504 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 6
 อัตราพรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไว ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1) เงินเดือนปลัด อบต.
2) เงินเดือนรองปลัด อบต.
3) เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด
4) เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล
5) เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน
6) เงินเดือนนิติกร
7) 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 ของพนักงาน 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
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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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 622,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
   (ผูชวยนักทรัพยกรบุคคล) 
2. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
   (ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
3. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
   (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)
4. คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
   (พนักงานขับรถยนต) 
5. คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
   (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
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 35,460 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

งบดําเนินงาน รวม 1,993,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 513,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 360,000 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 114,000 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 จํานวน 38,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549    
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ค่าใช้สอย รวม 862,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 482,000 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  เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- คาจางเหมาผูดูแลรักษาความสะอาดสํานักงาน จํานวน 1
 อัตรา  (เดือนละ 9,000 บาท)   
- คาจางเหมาคนงานดูแลรักษาตนไม จํานวน 3 อัตรา  (เดือน
ละ 9,000 บาท)  
- 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 เป็นเงิน 10,000.00 บาท
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานรอม ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุม
ครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกคา
ใชจายในการประกันภัยรถราชการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน
10,000.00 บาท 
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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 ดังนี้ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30
 กันยายน 2562 มียอดรายรับ
จริง 14,740,548.35 X 1 / 100 = 147405.78 บาท ใหเบิกจาย
ไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่
กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
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    
  
      
       
      

   
   
     
    
    

วันที่พิมพ : 20/8/2563  09:25:15 หนา : 8/103



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 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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2) โครงการพัฒนาบุคลากร (ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
และลูกจาง อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (ผู
บริหาร , สมาชิกสภา อบต. , พนักงานและลูกจาง อบต
.)  องคการบริหารสวนตําบลบานรอม โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารวมฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึบอบรม คากระเป๋าหรือสื่งที่
บรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารวมการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
ยานพาหนะ คาป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
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3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม (กรณีผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นครบวาระตายหรือลาออก)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบานรอม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวางและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูล ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาสม โดยคํานึง
ถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- 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 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 
- 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     
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ค่าวัสดุ รวม 182,000 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
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   
   
    
    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 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
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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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
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   
     
     
     
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชนน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน แก๊สหุงตม ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชนขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง เครื่องกรอเทฟ
 เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
  
     
     

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
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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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  
    

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    
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียยากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) คาธนาณัติ ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
   
   
     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
   
      

งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 coer) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง                    
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wifi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)  
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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
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   
   
  
    

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ    
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,169,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,669,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,669,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 929,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 5
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 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
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 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
       

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
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 620,880 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 ๆของพนักงานจาง 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 485,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

1) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง เป็นเงิน 210,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) คาตอบแทนคณะกรรมการ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
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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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2549

ค่าใช้สอย รวม 164,600 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
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ  เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- คาจางเหมาคนงานเก็บคาน้ําประปาและคาขยะ จํานวน 1
 อัตรา  (เดือนละ 8,300 บาท)   
- 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 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 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      

วันที่พิมพ : 20/8/2563  09:25:15 หนา : 26/103



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 ดังนี้ 
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
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
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
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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
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

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

เพื่อจายเป็นเงินคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียยากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) คาธนาณัติ ฯลฯ       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Priter , Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาศ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200X1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และCustom (เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 433,830 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 138,120 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 ของพนักงาน จํานวน 21,300 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 244,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,510 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 11,510 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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ค่าใช้สอย รวม 221,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

คาจางเหมาบริการ  เป็นเงิน 216,000 บาท
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 จํานวน 1
 อัตรา (เดือนละ 9,000 บาท)   
- คาจางเหมาคนขับรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 อัตรา (เดือนละ 9,000
 บาท) 
- 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 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,900 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 2,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นเงิน 2,000.00 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชจาย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
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
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 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 กรวยจราจร แผงกั้นจราจรฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายดังตอไปนี้
- เติมน้ํายาถังเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง ขนาด 15
 ปอนด จํานวน 20 ถัง 
      

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560     
- ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

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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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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             
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 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     

3) โครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิด
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณตางๆ ในการอบรม 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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4) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 280,000 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     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,583,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,199,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,199,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 832,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 3
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1) เงินเดือนนักวิชาการศึกษา 
2) เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก 
3) เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก 
- 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 366,360 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
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 307,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 46,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าใช้สอย รวม 236,000 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 
- คาจางเหมาคนงาน (ผูดูแลเด็ก)จํานวน
 2 อัตรา (เดือนละ 9,000 บาท) 
- 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 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 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 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
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 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
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 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
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

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 
             
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
     

งบลงทุน รวม 37,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1) โต๊ะปฐมวัยพรอมเกาอี้ จํานวน 18,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโต๊ะปฐมวัยพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด
โต๊ะขนาด 60 X 120 X 55 ซม.
มานั่งขนาด 30 X 120 X 35 ซม.
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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2) โต๊ะโรงอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 18,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโต๊ะโรงอาหาร จํานวน 3 ชุด ชุดละ 6,200
 บาท 
โต๊ะขนาด 60 X 120 X 55 
มานั่งขนาด 30 X120 X 35 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกและในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบานรอม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู
นอกและในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559     

2) อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารโรงเรียนชุมชนวัดบาน
รอม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะการ
สื่อสารโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,194,954 บาท
งบดําเนินงาน รวม 674,954 บาท

ค่าใช้สอย รวม 349,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 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  
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2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 68,000 บาท

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 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)

จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
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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4) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 45,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู    
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี            
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี     
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี      
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมารณรายจายประจําปี พ.ศ.
2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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ค่าวัสดุ รวม 325,754 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 325,754 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายอาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (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 โรงเรียน
ชุมชนวัดบานรอม 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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งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.) จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
 เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน โรงเรียนชุมชนวัดบานรอม และ โรงเรียนวัดดอนประดู คน
ละ 20 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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เป็นเงิน 72,000 บาท
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 38,000 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)
- 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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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามพระปณิธานศาสตร
จารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรร
ตามจํานวนประชากรสุนัข / แมว ทั้งมีเจาของ และไมมีเจาของ
จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- 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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2) โครงการทําหมันสัตวควบคุมภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทําหมันสัตวควบคุม
ภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามพระปณิธานศาสตร
จารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- 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
   
 

3) โครงการจังหวัดสะอาด ภายใตการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจังหวัดสะอาด ภายใตการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
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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 ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย     

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

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

วันที่พิมพ : 20/8/2563  09:25:15 หนา : 58/103



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 605,305 บาท

งบบุคลากร รวม 508,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 508,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,320 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 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้
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 ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 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 81,565 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,665 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 43,665 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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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549

     

ค่าใช้สอย รวม 7,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ 
- 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  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,900 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 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชจายสวนกรณีที่องคกรปกครอง
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
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือ 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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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุในตําบลบานรอม จํานวน 80,000 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     
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โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 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 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,121,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,304,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,304,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,066,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 3
 อัตรา พรอมปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน 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 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ของ อบต.บานรอม
 จํานวน 3 ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง (เดือนละ 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 183,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12เดือน 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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป (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
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งบดําเนินงาน รวม 787,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,060 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 160,860 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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549     
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ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

1) 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
จํานวน 3 อัตรา  (เดือนละ 9,000 บาท)
- 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  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 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
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 47,000 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
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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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
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชนน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน แก๊สหุงตม ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง เครื่องกรอเทฟ
 เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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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 
             
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด - ปิด
แก๊ส ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.00 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญาฯนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cacha Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการอสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 343,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

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   
- 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 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นเงิน 10,000.00 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
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 20/8/2563  09:25:15 หนา : 78/103



ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แผนแสดงวงจรตาง ๆ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

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
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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งบลงทุน รวม 273,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืน
นานไมสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายตอไปนี้ 
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท   
(3) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องบินเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
(4) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
(5) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 263,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางอาคารน้ําดื่ม แบบหยอดเหรียญ หมูที่ 2 จํานวน 263,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางอาคาร คสล. ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร พรอมเครื่องกรองน้ํา บริเวณที่ราช
พัสดุ หมูที่ 2 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 575,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 570,000 บาท

คาใชจายจางเหมาบริการ  เป็นเงิน 570,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 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
และการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา ของอบต.บานรอม 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 2,000 บาท

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

1) โครงการเวทีประชาคมตําบลบานรอม จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมา
จัดทําเป็นแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาใช
จายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด
และปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม 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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2) โครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชน จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชน เพื่อ
ออกหนวยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและใหบริการ
ประชาชนโดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการใชตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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      

วันที่พิมพ : 20/8/2563  09:25:15 หนา : 85/103



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 40,000 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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2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชน / 
หนวยงาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธระหวางชุมชน / หนวยงาน โดยจายเป็นคาใชจายในการ
จัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่คาใชจายในพิกรเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 20/8/2563  09:25:15 หนา : 87/103



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     

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 3มิถุนายน  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
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6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

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

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
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,350,300 บาท

งบลงทุน รวม 2,350,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,350,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ บานนางอัญชลี พอบเณร ถึง นา
นายวิชัย ยี่โสดสารี หมูที่ 5

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็น
พื้นที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร) บริเวณบานนาง
อัญชลี ผอบเณร ถึงนานายวิชัย ยี่โสดสารี หมูที่ 5 ตําบลบานรอม
 อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแป
ลนอบต.บานรอมกําหนด

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณบาน นางมณี สุนทโรทก ถึงบาน
นางกมลงวรรณ เองฉวน  หมูที่ 5

จํานวน 146,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกวาง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่
ไมนอยกวา 272.00 ตารางเมตร) บริเวณนางมณี  สุนทโรทก ถึง
บานนางกมลวรรณ เองฉวน หมูที่ 5 ตําบลบานรอม  อําเภอทา
เรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต
.บานรอมกําหนด

โครงการกอสรางถนนคอนแรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองสงน้ํา ร 7 ซ 
ถึงนานายสมชาย ติดเขตโคกใหญ หมูที่ 4

จํานวน 391,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 750.00 ตร.ม) บริเวณคลองสง
น้ํา ร 7ซ ถึงนานายสมชาย ติดเขตตําบลโคกใหญ หมูที่ 4 ตําบล
บานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด
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โครงการกอสรางวางรางระบายน้ํา บริเวณสวนนางหวาน บุญชาญ 
ถึงสวนนายอนันต มีกุล หมูที่ 7

จํานวน 176,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล
. กวาง 0.30 เมตร (ภายใน) หนา 0.125 เมตร ยาว 84.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร บริเวณสวนนางหวาน ถึงสวนนาย
อนันต หมูที่ 7 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด

โครงการกอสรางวางรางระบายน้ํา บริเวณหนาบานนางละมัย พรหม
พิทักษ ถึงบานนายสละ โกมุธมาศ (ถนนใหม) หมูที่ 7

จํานวน 18,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล
. กวาง 0.30 เมตร (ภายใน) ยาว 6.00 เมตร หนา 0.125
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร บริเวณหนาบานนางละมัย ถึงบานนาย
สละ หมูที่ 7 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด

โครงการซอมแซมคูสงน้ํา คสล. บริเวณบานนายวงษ ระษารักษ หมูที่ 
6

จํานวน 26,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการซอมแซมคูสงน้ํา คสล
. กวาง 0.85 เมตร (ทอง
ราง) ยาว 26.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ปากบนกวาง 1.60 เมตร บริเวณบานนาย
วงษ ระษารักษ หมูที่ 6 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการตอเติมอาคารสํานักงาน ขนาด
กวาง 5.45 เมตร ยาว 12 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 61.10 เมตร บริเวณ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานรอม หมูที่ 2 ตําบลบาน
รอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพักบริเวณจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลยานรอม ถึงนานางแฟง คงรื่น หมูที่ 8

จํานวน 471,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 82 ทอน พรอมบอ
พัก จํานวน 10 บอ และขยายผิวจราจรลูกรัง กวาง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไมนอยกวา 255.85 ตารางเมตร บริเวณจากหนาโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพบานรอม หมูที่ 8 ถึงนานายแฟง คงรื่น ตําบลบานรอ
ม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บานรอมกําหนด 

โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนาบานนายนิวัฒน นาคศรีมวง 
ถึงรางระบายน้ําสวนลุงปลา หมูที่ 9

จํานวน 176,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล
. กวาง 0.30 เมตร (ภาย
ใน) หนา 0.125 เมตร ยาว 84.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร บริเวณบานนายนิวัฒน ถึงรางระบายน้ําสวนลุง
ปา หมูที่ 9 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอมกําหนด 

โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บริเวณบานนางสุภาพ อนุ
โชติ หมูที่ 3

จํานวน 34,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู
ที่ 3 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
 เมตร จํานวน 3 ทอน และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 1
 บอ บริเวณบานนางสุภาพ อนุโชติ หมูที่ 3 ตําบลบานรอม อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.บานรอมกําหนด
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โครงการวางทอระบายน้ําและบอพัก พรอมขยายผิวจราจรลูกรัง 
บริเวณฝั่งตรงขามสะพานคู ถึงทางเขาวัดดอนกระสังข หมูที่ 1

จํานวน 242,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ําและบอ
พัก พรอมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณฝั่งตรงขามสะพานคู ถึงทาง
เขาวัดดอนกระสังข หมูที่ 1 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 50 ทอน พรอมบอพัก จํานวน
5 บอ และถมดินลูกรังไมนอยกวา 173.25 ตารางเมตร ไมรวมบอ
พักทอระบายน้ํา บริเวณฝั่งตรงขามสะพานคู ถึงทางเขาวัดดอน
กระสังข หมูที่ 1 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บานรอม
กําหนด

รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาในงานหรือโครงการแลสนักเบิกที่มีความจําเป็นตองจายเงิน
เพิ่มภายใตแผนงานเดียวกัน เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางวดตาม
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามจํานวนเงินที่คํานวณและ
ตรวจสอบความถูกตองแลวใหผูรับจาง  
- ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ การอนุมัติจายเงินชดเชยคางานสิ่ง
กอสรางหรือเรียกคืนเงินคางานสิ่งกอสรางตามสัฐฐาแบบปรับ
ราคาได (คา K) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 23,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย หมูที่       1-9 ตําบลบานรอม

จํานวน 20,000 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

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    
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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
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
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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  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

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 
                             
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด - ปิด
แก๊ส ฯลฯ
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    

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

เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ําประปาและระบบ
ไฟฟ้าของกิจการประปาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต
.บานรอม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึง
สิ่งตาง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ 
(1) รายจายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งกอสราง(2) รายจายเพื่อปรับปรุง
ที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอ
สราง ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่งกอสราง มีมูลคาเพิ่มขึ้น
(3) รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือรับบประปา รวมถึงอุปกรณ
ตาง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการ
พรอมกันหรอืภายหลังการกอสรางอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้ง
แรกในสถานที่ราชการ  
(4) รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน
หรือนิติบุคคล(5) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
(6) รายจายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืน
ที่ดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์ คาชดเชยผลอาสิน เป็นตน 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,234,567 บาท

งบกลาง รวม 6,234,567 บาท
งบกลาง รวม 6,234,567 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 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 ที่มท 0808.2
/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน    
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,700,000 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 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว
 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการสังคมใหแกผูพิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายได
แกผูสูงอายุ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ที่มี่
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวน
ตําบลบานรอมแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการ
คนละ 800 บาท ตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พร.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       
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สํารองจาย จํานวน 38,111 บาท

เพื่อจายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชนการ
ป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลากแผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรค
ติดตอ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561          
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545                       
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559      
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560             
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560    

รายจายตามขอผูกพัน

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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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 164,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ (ก.บ.ท
.) เพื่อชวยเหลือแกขาราชการสวนทองถิ่น เงินชวยพิเศษบําเหน็จ
ตกทอดโดยใหองคการบริหารสวนตําบลตั้งจายในอัตรารอยละ 1
 ของรายได (ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให หรือเงินอุดหนุน)       

       

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 18,456 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
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 วัสดุคอมพิวเตอร์                                จ านวน    10,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน   
                     ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
                     และอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล  
                     ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
                     เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM) คีย์บอร์ท โปรแกรม 
                     คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  
                     20,000 บาท ฯลฯ               
                     - หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
                     มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด 
                     เป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
                     ตามงบประมาณ      
 
 
 

วัสดุอ่ืน                                               จ านวน     2,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ 
                     สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
                     มิเตอร์น้ า ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว 
                     เปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ 
                     - หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
                     มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น 
                     วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
                     ตามงบประมาณ        
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 งบลงทุน               รวม     30,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์               รวม     30,000 บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2          จ านวน     30,000 บาท 
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท 

 

          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
            (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
            โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.00 GHz และมี 
            เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ 
            ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
          - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cacha Memory  
            รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
          - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
            หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ 
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

          - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB  
            หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
          - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
            หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
          - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
           (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
            ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) 
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งานไฟฟ้าถนน              รวม     343,700 บาท 

   งบด าเนินงาน              รวม       70,000 บาท 

     ค่าใช้สอย              รวม       30,000 บาท 
 

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           จ านวน       20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
        ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  
        (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ 
        จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
        โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน 
        ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา จ้างเหมาบริการ  
        ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ    
        - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่  
        27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน 
       และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                จ านวน     10,000 บาท 
 

       ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000.00 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ต่างๆ เพ่ือให้ 
       สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของ 
       และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
       ให้ปฏิบัติ ดังนี ้  
       1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
       2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย 
       จากวัสด ุ  
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 
       ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ 
       และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
       ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
       ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
       ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน 
       ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
       - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
       0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการ 
       จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     ค่าวัสดุ              รวม       40,000 บาท 
 

           วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน       10,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
            ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 
            อะไหล่ เช่น แผ่นแสดงวงจรต่าง ๆ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
            หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ 
            ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  
            ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ   
            - หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
            2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
            ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

  
 

 
           วัสดุก่อสร้าง               จ านวน      30,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภท 
            วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
            เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อคกระเบื้อง สังกะสี 
            ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  
            ลูกดิ่ง สว่าน เหล็กเส้น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
            - หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
            2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
            ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
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งบลงทุน                      รวม      273,000 บาท 

        ค่าครุภัณฑ์             รวม       10,000 บาท 
 

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            

            ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       จ านวน        10,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งสิ่งของ 
              ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ 
              ใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป  
              ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
              (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
              (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
              ต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท    
              (3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
              เช่น เครื่องบินเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม 
              บ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
              (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
              (5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
              ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
              0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ 
              จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            รวม      263,700 บาท 
 

         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

            โครงการก่อสร้างอาคารน้ าดื่ม แบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ 2        จ านวน      263,700 บาท   

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.  
              ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ า 
              บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ 
              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
              อบต.บ้านร่อมก าหนด 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                     รวม     575,000 บาท 
   งบด าเนินงาน              รวม     575,000 บาท 

 

      ค่าใช้สอย                                                                     รวม     575,000 บาท 
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            

          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน      570,000 บาท 

             ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ  เป็นเงิน 570,000 บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
             ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
             (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ 
             การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  
             โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
             ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
             จ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ     
             -ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในพ้ืนที่ต าบลบ้านร่อม     
             - ค่าจ้างเหมาบริการเช่าบ่อขยะ 
             - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  
             - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452  
             ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
             บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
             ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการ 
             จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
     

      โครงการบูรณาการก าจัดผักตบชวา ของ อบต.บ้านร่อม                    จ านวน      5,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการบูรณาการ 
             ก าจัดผักตบชวา เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
             เช่น อ าเภอท่าเรือ และหน่วยงานอื่นๆ ในการก าจัดผักตบชวา 
             รักษาความสะอาดของคูคลอง และให้เกิดการชลประทานที่ดีท าให้ 
             น้ าไหลผ่าน 
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19  
             พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ 
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  รวม        2,000 บาท 

   งบด าเนินงาน              รวม        2,000 บาท 

      ค่าใช้สอย                                                                     รวม        2,000 บาท 

                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

  1) โครงการเวทีประชาคมต าบลบ้านร่อม                          จ านวน         1,500 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม 
          เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน 
          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน  
          สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
          แบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
          สว่นต าบล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การใช้ตกแต่ง 
          สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
          ค่าประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ 
          ติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19  
          พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่น  
         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว0600 
         ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า 
         และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 
         ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน 
         พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 1) โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน                                   จ านวน      500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชนเพื่อ 
ออกหน่วยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้บริการประชาชน 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการใช้ตกแต่งสถานที่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ 
ติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่  
19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                   รวม        5,000 บาท 

   งบด าเนินงาน              รวม        5,000 บาท 

      ค่าใช้สอย                                                                     รวม        5,000 บาท 

                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

         โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                          จ านวน         5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข 
          ปัญหายาเสพติด ด าเนินการเอง/สนับสนุนบูรณาการร่วมกับหน่วย 
          งานอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ 
          เยาวชนนอกสถานศึกษา โดยค านึงถึงสถานการณ์คลัง โดยมี 
          ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
          สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  
          เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
          ค่าพิมพ์เอกสรและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
          ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
          ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
          ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ 
          วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
          ที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่  
         19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ                                                 รวม       45,000 บาท 

   งบด าเนินงาน              รวม       45,000 บาท 

      ค่าใช้สอย                                                                     รวม       45,000 บาท 

                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

        1) โครงการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                          จ านวน        40,000 บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 
           ต้านยาเสพติด สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
           โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การใช้ตกแต่งสถานที่ 
           ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดเปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
           ค่าประกาศนีย์บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
           ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 
           19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
           ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
           การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    
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                  2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน/   จ านวน          5,000 บาท 
                      หนว่ยงาน   

  

           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม 
           ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน / หน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
           ในการจัดกิจกรรม การใช้ตกแต่งสถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิด 
           และปิดค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย์บัตร  
           ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ 
           ติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 
           19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
           ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
           เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                รวม     140,000 บาท 

   งบด าเนินงาน              รวม       80,000 บาท 

      ค่าใช้สอย                                                                     รวม       80,000 บาท 

                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                หมวดอ่ืนๆ          

                1) โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ          จ านวน       50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสาน 
          งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลบ้านร่อม  
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347  
          ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการ 
          จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

  
 

      2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ     จ านวน          5,000 บาท 
                    พระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม 
          วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
          28 กรกฎาคม      
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347  
          ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ 
          จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

                 3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า    จ านวน       5,000 บาท 
                     สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
                     12 สิงหาคม 

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม 
          วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
          พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 
          ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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                  4) โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์   จ านวน      5,000 บาท 
                      และพระบรมวงศานุวงศ์ 

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทิดพระเกียรติ 
          เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 
          19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   

 
                  5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ   จ านวน      5,000 บาท 
                      พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) 

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม 
           พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3มิถุนายน   
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 
           19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   
 

                  6) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา           จ านวน    10,000 บาท 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี 
วันเข้าพรรษา      

          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347  
          ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ 
          จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน                                                  รวม       60,000 บาท 

   เงินอุดหนุน              รวม       60,000 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                           

                อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา       จ านวน       40,000 บาท 
                มรดกโลกและงานกาชาด          

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจ าปี 2564 ให้แก่ 
ที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
                     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 
 
 

      อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี              จ านวน       20,000 บาท 
                และงานพิธีส าคัญ          

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี 
และงานส าคัญของชาติ ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าเรือ 

                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                รวม   2,350,200 บาท 

   งบลงทุน              รวม   2,350,200 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            รวม   2,350,200 บาท                      

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ บ้านนางอัญชลี พอบเณร         จ านวน     449,900 บาท 
       ถึง นานายวิชัย ยี่โสดสารี หมู่ที่ 5 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
           กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
           (คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร) บริเวณบ้าน 
           นางอัญชลี ผอบเณร ถึงนานายวิชัย ยี่โสดสารี หมูท่ี่ 5  
           ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
           รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บ้านร่อมก าหนด    

 
                โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ บ้านนางมณี  สุนทโรทก           จ านวน     146,000 บาท 

      ถึง บ้านนางกมลวรรณ  เอ่งฉ้วน หมู่ที่ 5 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
          กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
          และกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
          (คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร) บริเวณบ้าน 
          นางมณี  สุนทโรทก ถึงบ้านนางกมลวรรณ เอ่งฉ้วน หมู่ที่ 5  
          ต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
          รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านร่อมก าหนด 
 

                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ า ร 7 ซ    จ านวน     391,800 บาท 
      ถึง นานายสมชาย ติดเขตต าบลโคกใหญ ่หมู่ที่ 4 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
           กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
           (คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม) บริเวณคลองส่งน้ า ร 7ซ  
           ถึงนานายสมชาย ติดเขตต าบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านร่อม 
           อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน 
           อบต.บ้านร่อมก าหนด 
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       โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า บริเวณสวนนางหวาน  บุญชาญ       จ านวน     176,400 บาท 
       ถึง สวนนายอนันต์ มีกุล หมู่ที่ 7  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
          กว้าง 0.30 เมตร (ภายใน) หนา 0.125 เมตร ยาว 84.00 เมตร 
          ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร บริเวณสวนนางหวาน  บุญชาญ ถึงสวน 
          นายอนันต์  มีกุล หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ  
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน  
          อบต.บ้านร่อมก าหนด  

 
                โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนางละมัย  พรหม      จ านวน      18,100 บาท 

      พิทักษ์ ถึงบ้านนายสละ  โกมุธมาศ (ถนนใหม่)  หมู่ที่ 7 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 เมตร (ภายใน) ยาว 6.00 เมตร หนา 0.125 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร บริเวณหน้าบ้านนางละมัย พรหมพิทักษ ์
ถึงบ้านนายสละ  โกมุธมาศ หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อมก าหนด 
 

                โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า คสล. บริเวณบ้านนายวงษ์  ระษารักษ์         จ านวน     26,400 บาท    
                หมู่ที ่6 

  

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า คสล.  
          กว้าง 0.85 เมตร (ท้องราง) ยาว 26.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
          ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ปากบนกว้าง 1.60 เมตร บริเวณบ้าน 
          นายวงษ ์ ระษารักษ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ  
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน 
          อบต.บ้านร่อมก าหนด 
 

 

                โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน องค์การบริหารส่าวนต าบลบ้านร่อม   จ านวน   216,000 บาท 
 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมอาคารส านักงาน  
         ขนาดกว้าง 5.45 เมตร ยาว 12 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 61.10 เมตร 
         บริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ที่ 2 ต าบล 
         บ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตาม 
         แบบแปลน อบต.บ้านร่อมก าหนด 
 
 
 
 

 



วันที่พิมพ์ : 20/8/2563  09:25:15                                       หน้า : 92/103 

 

       โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรลูกรัง  จ านวน   471,500 บาท 
       บริเวณจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม ถึงนานายแฟง 
       คงรื่น หมู่ที่ 8  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
           ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 82 ท่อน  
           พร้อมบ่อพัก จ านวน 10 บ่อ และขยายผิวจราจรลูกรัง  
           กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
           คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 255.85 ตารางเมตร บริเวณจาก 
           หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่อม หมู่ที่ 8 ถึงนา 
           นายแฟง คงรื่น ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ  
           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน 
           อบต.บ้านร่อมก าหนด 

 
                โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณหน้าบ้านนายนิวัฒน์       จ านวน    176,200  บาท 
                 นาคศรีม่วง ถึงรางระบายน้ าสวนลุงปลา  หมู่ที่ 9 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 เมตร (ภายใน) หนา 0.125 เมตร ยาว 84.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร บริเวณบ้านนายนิวัฒน์  นาคศรีม่วงถึง                                                
รางระบายน้ า สวนลุงปา หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อมก าหนด 
 

                โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางสุภาพ           จ านวน       34,200 บาท    
                อนุโชติ  หมู่ที ่3 

  

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
          หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
          จ านวน 3 ท่อน และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
          0.60 เมตร จ านวน 2 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 1 บ่อ บริเวณ 
          บ้านนางสุภาพ อนุโชติ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ 
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลน  
          อบต.บ้านร่อมก าหนด 
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                โครงการวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจร              จ านวน     242,700 บาท    
                ลูกรัง บริเวณฝั่งตรงข้ามสะพานคู่ ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข์ 
                หมู่ที ่1 

  

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก 
          พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณฝั่งตรงข้ามสะพานคู่  
          ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ า คสล.  
          ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 50 ท่อน  
          พร้อมบ่อพัก จ านวน 5 บ่อ และถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
          173.25 ตารางเมตร ไม่รวมบ่อพักท่อระบายน้ า บริเวณ 
          ฝั่งตรงข้ามสะพานคู่ ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1 
          ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
          รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านร่อม ก าหนด 
 
 

                รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา          จ านวน         1,000 บาท    
  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ 
ปรับราคาในงานหรือโครงการและเบิกที่มีความจ าเป็น 
ต้องจ่ายเงินเพ่ิมภายใต้แผนงานเดียวกัน เพื่อเบิกจ่ายเงินเพ่ิม 
ค่างวดตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามจ านวนเงินที่ 
ค านวณและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้าง   

          - ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การอนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างาน 
          สิ่งก่อสร้างหรือเรียกคืนเงินค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ 
          ปรับราคาได้ (ค่า K) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560      
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร                                                 รวม       23,000 บาท 

   งบด าเนินงาน              รวม       23,000 บาท 

      ค่าใช้สอย              รวม       20,000 บาท                      

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
       หมวดอ่ืนๆ 
 

1)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร      จ านวน     20,000 บาท 
       อินทรีย์ หมู่ที่  1-9 ต าบลบ้านร่อม 

 เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมและ 
           สนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้การเกษตร โดยจ่าย 
           เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การใช้ตกแต่งสถานที่  
           ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
           ค่าประกาศนีย์บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
           ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ      
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่  
           19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
           ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
 
ค่าวัสดุ                 รวม       3,000 บาท                      

วัสดุการเกษตร                                                                          จ านวน     3,000 บาท 
 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
           ประเภทวัสดุสิ้นเปลอืง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
           และอะไหล่ เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและจ ากัดศัตรูพืชและสัตว์ 
           วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ จอบหมุน จานพรวน 
           เคียว เครื่องดักแมลง กระชัง ฯลฯ 
           - เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
           ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา                                                 รวม     878,000 บาท 

   งบด าเนินงาน              รวม     873,000 บาท 

      ค่าใช้สอย              รวม         3,000 บาท                      

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                จ านวน          3,000 บาท 
 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ต่างๆ เพื่อให้ 
             สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่ง 
             ของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีท่ี 
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุง 
             รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้   
             1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
             2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย 
             จากวัสดุ  
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  
             ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ 
             และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
             ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
             ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
             ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
             ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
             - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
             มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุง 
             หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ 
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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      ค่าวัสดุ              รวม      110,000 บาท                      

       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          จ านวน        20,000 บาท 
 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
   ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
   และอะไหล่ เช่น แผ่นแสดงวงจรต่าง ๆ เทปพันสายไฟฟ้า 
   สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายอากาศ 
   หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์  
   จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า  
   เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ   

              - หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
              มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด 
              เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท 
              รายจ่ายตามงบประมาณ      
 
 
        วัสดุก่อสร้าง                                                         จ านวน        20,000 บาท 
 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน   
              ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ 
              ประกอบและอะไหล่ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย  
              อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบื้อง สังกะสี ไม้ต่าง ๆ 
              ค้อน คีม เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร 
              ลูกดิ่ง สว่าน เหลก็เส้น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ                               
              - หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
              27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา 
              สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก 
              ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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      วัสดุอื่น                                                          จ านวน        70,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ประเภทวัสดุคงทน   
             ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ 
             ประกอบและอะไหล่ เช่น มิเตอร์น้ า ไฟฟ้า  
             ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ 
             - หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
             มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
             และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
   
     
 
      ค่าสาธารณูปโภค             รวม      760,000 บาท                      

       ค่าไฟฟ้า                                                                    จ านวน      760,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ าประปา 
             และระบบไฟฟ้าของกิจการประปาที่อยู่ในความดูแล 
             รับผิดชอบของ อบต.บ้านร่อม 
             - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
             ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
             เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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งบลงทุน                    รวม          5,000 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             รวม          5,000 บาท 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         จ านวน           5,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้  
          (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
          (2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง 
          ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
          มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
          (3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึง 
          อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็น 
          การด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร 
          รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ   
          (4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ 
          เอกชนหรือนิติบุคคล 
          (5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง 
          ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          (6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น  
          ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง                                                   รวม   6,234,667 บาท 

   งบกลาง              รวม   6,234,667 บาท 

      งบกลาง              รวม   6,234,667 บาท                      

       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                            จ านวน        80,000 บาท 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
          กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้าง 
          ของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน รวมทั้งการ 
          ส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย 
          เจ็บป่วย หรือสูญหาย   
          - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
          - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท  
          0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ที่มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
 
 
       เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                              จ านวน          4,000 บาท 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเป็นรายปี 
          ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี    
          - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
          0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
          การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               จ านวน   4,700,000 บาท     

       โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ 
       ให้แก่ผ้สูงอายุเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการ 
       ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
       และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วน            
       ต าบลบ้านร่อมไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น 
       บันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท 
       อาย ุ70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ  
       800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ตามภารกิจ 
       ถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดและข้ันตอนการกระจาย 
       อ านาจฯ พ.ศ.2542  
       - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0810.6/ 
       ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง 
       การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
       เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ 
       และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ 
       ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ 
       ผู้สูงอายุ 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
       ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่พิมพ์ : 20/8/2563  09:25:15                                 หน้า : 101/103 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ               จ านวน   1,170,000 บาท    
  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
      ผู้พิการหรือทุพพลภาพ รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ 
      พิการ ที่มี่สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านง 
      โดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ 
      จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน (ตามมติ 
      คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) ตามภารกิจ 
      ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พร.บ.ก าหนดและข้ันตอนการ 
      กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 
      - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
      เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 
      เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
      โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
      ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ    
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
        เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กะปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559        
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       ส ารองจ่าย                                       จ านวน        38,211 บาท 
 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ 
             การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น 
             ส่วนรว่มเท่านั้น เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
             น้ าป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย  
             อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ 
             - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
             ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 
             ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545                        
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3215 
             ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559       
             - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 
             ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560              
             - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
             ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560     
 
 

       รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                
 

 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น      จ านวน        60,000 บาท 
 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
             ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
             ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข 
             ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
             - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
             ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
             (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่พิมพ์ : 20/8/2563  09:25:15                                 หน้า : 103/103 

 
     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    จ านวน       164,000 บาท 
 

           เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ 
           (ก.บ.ท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วย 
           พิเศษบ าเหน็จตกทอดโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
           ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ (ไม่รวมรายได้จาก 
           พันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)     
           
 
 

                                              
      เงินชว่ยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)                จ านวน        18,456 บาท 
 

            เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  
            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ 
            ผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562    
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

80,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,700,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

164,000

สํารองจ่าย 38,211

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,170,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

18,456

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 1/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

80,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,700,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

164,000

สํารองจ่าย 38,211

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,170,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

18,456

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอื่น 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,713,420 1,713,420
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 183,960 138,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 21,420

เงินเดือนพนักงาน 1,066,800 349,320

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,200 29,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

160,860 43,665

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 1,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,090,000 2,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 366,360 1,243,200 1,931,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 126,600 147,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

69,720 103,140

เงินเดือนพนักงาน 832,920 138,120 3,204,384 5,591,544

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 72,800 140,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

72,000 46,200 41,510 590,000 954,235

ค่าเช่าบ้าน 114,000 114,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 2,000 5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000 216,000 216,000 586,600 2,113,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

1)  โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

40,000

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

50,000

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

1) โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

1) โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

1) โครงการเวที
ประชาคมตําบลบ้านร่อ
ม

1,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

30,000 30,000

1)  โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

40,000

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

50,000

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

1) โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

40,000 40,000

1) โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

20,000 20,000

1) โครงการเวที
ประชาคมตําบลบ้านร่อ
ม

1,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

1) โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่      
 1-9 ตําบลบ้านร่อม

20,000

1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2) โครงการ อบต.สัญจร 
พบปะประชาชน

500

2) โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชน / 
หน่วยงาน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

15,000 15,000

1) โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่      
 1-9 ตําบลบ้านร่อม

20,000

1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

50,000 50,000

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 20,000

2) โครงการ อบต.สัญจร 
พบปะประชาชน

500

2) โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชน / 
หน่วยงาน

5,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(28 กรกฎาคม)

5,000

2) โครงการทําหมันสัตว์
ควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

2) โครงการป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ

2) โครงการพัฒนา
บุคลากร (ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต
.พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.)

2) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(28 กรกฎาคม)

5,000

2) โครงการทําหมันสัตว์
ควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

10,000 10,000

2) โครงการป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ

10,000 10,000

2) โครงการพัฒนา
บุคลากร (ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต
.พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.)

30,000 30,000

2) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

68,000 68,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการจังหวัด
สะอาด ภายใต้การ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

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

5,000

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านร่อม (กรณีผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบ
วาระตายหรือลาออก)

3) โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

3) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการจังหวัด
สะอาด ภายใต้การ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

10,000 10,000

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

5,000

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านร่อม (กรณีผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบ
วาระตายหรือลาออก)

250,000 250,000

3) โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000 10,000

3) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

196,000 196,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000

4) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4) โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

5,000

6)  โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

3,900

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา ของอบ
ต.บ้านร่อม

5,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000

4) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

45,200 45,200

4) โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

280,000 280,000

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

5,000

6)  โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

15,000 3,900 22,800

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา ของอบ
ต.บ้านร่อม

5,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในตําบลบ้านร่อ
ม

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000 30,000 2,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 3,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในตําบลบ้านร่อ
ม

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 2,000 40,000 82,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 10,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 40,000 55,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 20,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 325,754 325,754

วัสดุการเกษตร 3,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 7,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 60,000 85,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 70,000 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 760,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) โต๊ะปฐมวัยพร้อม
เก้าอี้

2) โต๊ะโรงอาหารพร้อม
เก้าอี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) เป็นเงิน 30,000 
บาท

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 72,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 330,000 1,090,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) โต๊ะปฐมวัยพร้อม
เก้าอี้

18,600 18,600

2) โต๊ะโรงอาหารพร้อม
เก้าอี้

18,600 18,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) เป็นเงิน 30,000 
บาท

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณ บ้านนาง
อัญชลี พอบเณร ถึง นา
นายวิชัย ยี่โสดสารี หมู่
ที่ 5

449,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณบ้าน นาง
มณี สุนทโรทก ถึงบ้าน
นางกมลงวรรณ เอ่งฉ้วน 
 หมู่ที่ 5

146,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนแรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคลองส่งน้ํา ร 7 
ซ ถึงนานายสมชาย ติด
เขตโคกใหญ่ หมู่ที่ 4

391,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 40,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณ บ้านนาง
อัญชลี พอบเณร ถึง นา
นายวิชัย ยี่โสดสารี หมู่
ที่ 5

449,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณบ้าน นาง
มณี สุนทโรทก ถึงบ้าน
นางกมลงวรรณ เอ่งฉ้วน 
 หมู่ที่ 5

146,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนแรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคลองส่งน้ํา ร 7 
ซ ถึงนานายสมชาย ติด
เขตโคกใหญ่ หมู่ที่ 4

391,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายน้ํา บริเวณ
สวนนางหวาน บุญชาญ 
ถึงสวนนายอนันต์ มีกุล 
หมู่ที่ 7

176,400

โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายน้ํา บริเวณ
หน้าบ้านนางละมัย 
พรหมพิทักษ์ ถึงบ้าน
นายสละ โกมุธมาศ 
(ถนนใหม่) หมู่ที่ 7

18,100

โครงการก่อสร้างอาคาร
น้ําดื่ม แบบหยอด
เหรียญ หมู่ที่ 2

263,700

โครงการซ่อมแซมคูส่ง
น้ํา คสล. บริเวณบ้าน
นายวงษ์ ระษารักษ์ หมู่
ที่ 6

26,400

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
ร่อม

216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายน้ํา บริเวณ
สวนนางหวาน บุญชาญ 
ถึงสวนนายอนันต์ มีกุล 
หมู่ที่ 7

176,400

โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายน้ํา บริเวณ
หน้าบ้านนางละมัย 
พรหมพิทักษ์ ถึงบ้าน
นายสละ โกมุธมาศ 
(ถนนใหม่) หมู่ที่ 7

18,100

โครงการก่อสร้างอาคาร
น้ําดื่ม แบบหยอด
เหรียญ หมู่ที่ 2

263,700

โครงการซ่อมแซมคูส่ง
น้ํา คสล. บริเวณบ้าน
นายวงษ์ ระษารักษ์ หมู่
ที่ 6

26,400

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
ร่อม

216,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก
บริเวณจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
ย้านร่อม ถึงนานางแฟง 
คงรื่น หมู่ที่ 8

471,500

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บริเวณหน้าบ้านนาย
นิวัฒน์ นาคศรีม่วง ถึง
รางระบายน้ําสวนลุง
ปลา หมู่ที่ 9

176,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมบ่อพัก บริเวณ
บ้านนางสุภาพ อนุโชติ 
หมู่ที่ 3

34,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําและบ่อพัก พร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรัง 
บริเวณฝั่งตรงข้าม
สะพานคู่ ถึงทางเข้าวัด
ดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1

242,700

รายการเงินชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก
บริเวณจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
ย้านร่อม ถึงนานางแฟง 
คงรื่น หมู่ที่ 8

471,500

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บริเวณหน้าบ้านนาย
นิวัฒน์ นาคศรีม่วง ถึง
รางระบายน้ําสวนลุง
ปลา หมู่ที่ 9

176,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมบ่อพัก บริเวณ
บ้านนางสุภาพ อนุโชติ 
หมู่ที่ 3

34,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําและบ่อพัก พร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรัง 
บริเวณฝั่งตรงข้าม
สะพานคู่ ถึงทางเข้าวัด
ดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1

242,700

รายการเงินชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

- โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ 
1-9)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ท่าเรือ

15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

- โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000 20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ 
1-9)

180,000 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ท่าเรือ

15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1) อุดหนุนโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
และในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

2) อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมทักษะการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

อุดหนุนกิจการโครงการ
สนับสนุนการจัดงานยอ
ยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดก
โลกและงานกาชาด

40,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และงานพิธี
สําคัญ

20,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1) อุดหนุนโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
และในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

20,000 20,000

2) อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมทักษะการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

20,000 20,000

อุดหนุนกิจการโครงการ
สนับสนุนการจัดงานยอ
ยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดก
โลกและงานกาชาด

40,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และงานพิธี
สําคัญ

20,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

รวม 6,234,667 878,000 23,000 2,350,200 185,000 7,000 3,040,520 695,305

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 29/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

520,000 520,000

รวม 360,000 2,778,634 783,830 9,893,844 27,230,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  09:38:42 หน้า : 30/30


