


ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานร่อม
อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานรอม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานรอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานรอม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,736,615.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 25,269,239.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,011,169.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 1,106,351.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,101,309.41 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 270,497.05 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 111,024.25 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 100,085.68 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 908,841.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 4,896.02 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,744,493.26 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 11,960,972.15 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,678,105.92 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 22,468,362.39 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,295,623.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,236,488.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,596,383.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 627,552.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 702,314.60 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 10,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,518,800.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม
อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 270,497.05 830,000.00 1,484,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

111,024.25 142,000.00 115,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 100,085.68 140,000.00 150,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

908,841.00 920,000.00 1,000,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,896.02 90,000.00 8,000.00

หมวดรายไดจากทุน 500.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,395,844.00 2,122,000.00 2,757,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,744,493.26 15,139,000.00 15,242,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,744,493.26 15,139,000.00 15,242,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 11,960,972.15 10,616,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,960,972.15 10,616,000.00 12,000,000.00

รวม 28,101,309.41 27,877,000.00 30,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม
อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,295,623.40 6,730,170.00 7,106,665.00

งบบุคลากร 8,236,488.50 10,198,668.00 10,335,992.00

งบดําเนินงาน 5,596,383.89 6,925,062.00 7,638,123.00

งบลงทุน 627,552.00 3,048,900.00 3,986,620.00

งบเงินอุดหนุน 702,314.60 974,200.00 932,600.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,468,362.39 27,877,000.00 30,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม
อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,600,442

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 752,460

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,350,373

แผนงานสาธารณสุข 386,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 694,730

แผนงานเคหะและชุมชน 412,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 270,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,057,330

แผนงานการเกษตร 95,000

แผนงานการพาณิชย 1,264,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,106,665

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,106,665 7,106,665
    งบกลาง 7,106,665 7,106,665

หนา : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,947,720 518,640 2,089,272 164,640 7,720,272
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 0 0 0 1,620,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,327,000 518,640 2,089,272 164,640 6,099,552

งบดําเนินงาน 2,161,840 68,250 625,180 2,000 2,857,270
    คาตอบแทน 436,340 67,250 239,580 1,000 744,170

    คาใชสอย 1,082,000 1,000 274,600 1,000 1,358,600

    คาวัสดุ 233,000 0 106,000 0 339,000

    คาสาธารณูปโภค 410,500 0 5,000 0 415,500

งบลงทุน 971,800 10,000 41,100 0 1,022,900
    คาครุภัณฑ 971,800 10,000 41,100 0 1,022,900

รวม 8,081,360 596,890 2,755,552 166,640 11,600,442

หนา : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 170,640 170,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 170,640 170,640

งบดําเนินงาน 529,700 529,700
    คาตอบแทน 51,700 51,700

    คาใชสอย 368,000 368,000

    คาวัสดุ 110,000 110,000

งบลงทุน 22,120 22,120
    คาครุภัณฑ 22,120 22,120

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

รวม 752,460 752,460

หนา : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 97,320 454,160 551,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 97,320 454,160 551,480

งบดําเนินงาน 110,000 961,393 1,071,393
    คาตอบแทน 1,000 34,680 35,680

    คาใชสอย 109,000 530,630 639,630

    คาวัสดุ 0 396,083 396,083

งบลงทุน 0 129,900 129,900
    คาครุภัณฑ 0 36,000 36,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 93,900 93,900

งบเงินอุดหนุน 0 597,600 597,600
    เงินอุดหนุน 0 597,600 597,600

รวม 207,320 2,143,053 2,350,373

หนา : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 186,000 186,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใชสอย 22,000 22,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

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

รวม 386,000 386,000

หนา : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 566,280 566,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 566,280 566,280

งบดําเนินงาน 113,450 113,450
    คาตอบแทน 62,450 62,450

    คาใชสอย 51,000 51,000

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

รวม 694,730 694,730

หนา : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 402,000 5,000 407,000
    คาใชสอย 347,000 5,000 352,000

    คาวัสดุ 55,000 0 55,000

งบลงทุน 5,000 0 5,000
    คาครุภัณฑ 5,000 0 5,000

รวม 407,000 5,000 412,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 1,000 10,000 11,000
    คาใชสอย 1,000 10,000 11,000

รวม 1,000 10,000 11,000

หนา : 7/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 160,000 210,000
    คาใชสอย 50,000 160,000 210,000

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

รวม 50,000 220,000 270,000

หนา : 8/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,207,320 1,207,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,207,320 1,207,320

งบดําเนินงาน 1,048,310 1,048,310
    คาตอบแทน 93,310 93,310

    คาใชสอย 794,000 794,000

    คาวัสดุ 161,000 161,000

งบลงทุน 2,801,700 2,801,700
    คาครุภัณฑ 32,000 32,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,769,700 2,769,700

รวม 5,057,330 5,057,330

หนา : 9/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000
    คาใชสอย 50,000 50,000

    คาวัสดุ 15,000 15,000

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

รวม 95,000 95,000

หนา : 10/11



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 1,139,000 1,139,000
    คาใชสอย 219,000 219,000

    คาวัสดุ 120,000 120,000

    คาสาธารณูปโภค 800,000 800,000

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

รวม 1,264,000 1,264,000

หนา : 11/11





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 177,828.02 189,138.05 750,000.00 86.67 % 1,400,000.00
     ภาษีป้าย 48,748.00 81,359.00 80,000.00 5.00 % 84,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 226,576.02 270,497.05 830,000.00 1,484,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 46,900.00 59,475.00 48,000.00 25.00 % 60,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

200.00 50.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,030.00 4,510.00 30,000.00 -82.00 % 5,400.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 320.00 460.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,400.00 0.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,200.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 400.00 500.00 -20.00 % 400.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 1,229.25 12,000.00 -87.50 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

38,900.00 39,700.00 43,000.00 -2.33 % 42,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

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

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 320.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 1,500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 91,870.00 111,024.25 142,000.00 115,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 127,867.19 100,085.68 140,000.00 7.14 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 127,867.19 100,085.68 140,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 902,131.00 908,841.00 920,000.00 8.70 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 902,131.00 908,841.00 920,000.00 1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 9,500.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 59,741.00 4,896.02 70,000.00 -88.57 % 8,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 69,241.00 4,896.02 90,000.00 8,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 537,978.45 582,507.68 560,000.00 7.14 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,032,270.40 7,563,699.88 7,500,000.00 4.00 % 7,800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,141,889.50 3,329,339.73 3,388,000.00 0.35 % 3,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 164,855.11 150,543.76 250,000.00 -20.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,317,407.71 2,443,365.95 2,600,000.00 -3.85 % 2,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,050.00 6,127.30 3,000.00 116.67 % 6,500.00
     คาภาคหลวงแร 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 39,810.06 34,020.86 45,000.00 -22.22 % 35,000.00
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     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

768,168.00 634,083.00 780,000.00 -10.26 % 700,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,908.90 805.10 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,007,338.13 14,744,493.26 15,139,000.00 15,242,500.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,304,525.00 11,960,972.15 10,616,000.00 13.04 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,304,525.00 11,960,972.15 10,616,000.00 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 25,729,548.34 28,101,309.41 27,877,000.00 30,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,484,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการไวจากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ อบต
.บานรอม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 84,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 115,500 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,400 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 400 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 42,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

100,085.68

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,000,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,242,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,800,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,400,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา
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คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 6,500 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุ
ประสงค โดยใหนํามาตั้งในงบประมาณรายจายประจําป งบ
ประมาณ พ.ศ.2566 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 68,439.00 54,206.00 100,574.00 16.05 % 116,718

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,922.00 3,100.00 5,000.00 232.6 % 16,630

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,855,700.00 5,039,400.00 5,157,100.00 -1.99 % 5,054,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,156,000.00 1,239,200.00 1,214,800.00 7.08 % 1,300,800

เงินสํารองจาย 67,324.00 559,077.40 143,996.00 22.31 % 176,117

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 57,978.00 57,942.00 60,000.00 3.33 % 62,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 345,300.00 4.26 % 360,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0.00 0.00 14,700.00 36.05 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

149,000.00 327,999.20 0.00 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบ้านรอม
อําเภอทาเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 14,698.80 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 6,358,363.00 7,295,623.40 7,041,470.00 7,106,665
รวมงบกลาง 6,358,363.00 7,295,623.40 7,041,470.00 7,106,665
รวมงบกลาง 6,358,363.00 7,295,623.40 7,041,470.00 7,106,665

รวมแผนงานงบกลาง 6,358,363.00 7,295,623.40 7,041,470.00 7,106,665
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080.00 508,651.00 444,080.00 15.76 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 41,694.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 41,694.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,800.00 1,461,600.00 787,820.00 18.81 % 936,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนอื่น 86,400.00 86,400.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920.00 2,226,439.00 1,402,540.00 1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,215,747.00 1,991,740.50 2,357,320.00 6.7 % 2,515,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 337,597.00 413,400.00 430,920.00 21.53 % 523,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,039.00 27,340.00 32,000.00 12.5 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,843,383.00 2,684,480.50 3,072,240.00 3,327,000
รวมงบบุคลากร 5,155,303.00 4,910,919.50 4,474,780.00 4,947,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 339,200.00 -30.85 % 234,540

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 151,500.00 110,548.00 172,000.00 -9.3 % 156,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,310.00 9,100.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 17,400.00 151.72 % 43,800

รวมค่าตอบแทน 176,810.00 119,648.00 529,600.00 436,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 571,880.00 546,481.80 692,000.00 15.17 % 797,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,650.00 7,600.00 10,000.00 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

42,946.00 0.00 24,500.00 63.27 % 40,000

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

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม (กรณีผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระตายหรือลา
ออก)

0.00 0.00 389,700.00 -98.72 % 5,000

4) คาใช้จายคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ตางๆ

2,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ Big Cleaning Day 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอมรมกฎหมายนารู้แกประชาชน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,834.16 226,462.00 90,000.00 -94.44 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 665,310.16 780,543.80 1,206,200.00 1,082,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,606.00 29,335.00 115,000.00 -56.52 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,608.00 19,983.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,900.00 43,500.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 88,895.00 84,594.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 13,819.00 38,160.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 175,828.00 215,572.00 327,000.00 233,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 334,599.22 236,786.04 304,000.00 0.33 % 305,000

คาบริการโทรศัพท 1,908.98 1,293.70 3,000.00 -16.67 % 2,500

คาบริการไปรษณีย 3,836.00 817.00 3,000.00 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 98,507.60 98,507.60 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 438,851.80 337,404.34 410,000.00 410,500
รวมงบดําเนินงาน 1,456,799.96 1,453,168.14 2,472,800.00 2,161,840

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 10,000.00 0.00 0.00 100 % 18,900

2) โต๊ะพับสแตนเลส 26,750.00 0.00 0.00 100 % 27,000

3) ตู้เหล็ก 11,000.00 0.00 10,000.00 14 % 11,400

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 100 % 850,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) ชุดประชุมไร้สาย พร้อมอุปกรณติดตั้ง 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1) เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

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

15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 63,838.78 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 201,588.78 22,000.00 40,000.00 971,800
รวมงบลงทุน 201,588.78 22,000.00 40,000.00 971,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

10,000.00 10,000.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 0.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,823,691.74 6,396,087.64 6,987,580.00 8,081,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 75,320.00 313.75 % 311,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 199,680.00 3.67 % 207,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 275,000.00 518,640
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 275,000.00 518,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 24,750.00 -30.3 % 17,250

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 18,000.00 166.67 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 43,750.00 67,250
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 5,000.00 -80 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 5,000.00 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 48,750.00 68,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 323,750.00 596,890
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 868,080.00 938,400.00 984,920.00 33.97 % 1,319,532

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 23,000.00 4.35 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 466,200.00 579,440.00 648,160.00 6.03 % 687,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,400.00 26,880.00 16,560.00 -0.36 % 16,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,399,680.00 1,586,720.00 1,714,640.00 2,089,272
รวมงบบุคลากร 1,399,680.00 1,586,720.00 1,714,640.00 2,089,272

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 230,000.00 -37.83 % 142,980

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0.00 40,000.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,600.00 32,910.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 34,600.00 0 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 21,600.00 72,910.00 325,600.00 239,580
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 111,680.00 107,900.00 104,600.00 117.59 % 227,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร

38,879.00 5,900.00 10,000.00 100 % 20,000

2) คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการปรัปปรุงระบบโปรแกรมน้ําประปา
และโปรแกรมขยะ

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 6,780.00 23,000.00 -78.26 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 150,559.00 120,580.00 157,600.00 274,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 141,361.00 79,822.00 125,000.00 -60 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 36,410.00 19,290.00 52,000.00 -3.85 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 177,771.00 99,112.00 177,000.00 106,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 4,603.00 1,242.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,603.00 1,242.00 5,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 354,533.00 293,844.00 665,200.00 625,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 8,100

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้นแฟ้ม 20 ชอง 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครยาว

23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว 

30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี 

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,000.00 15,000.00 0.00 41,100
รวมงบลงทุน 53,000.00 15,000.00 0.00 41,100

รวมงานบริหารงานคลัง 1,807,213.00 1,895,564.00 2,379,840.00 2,755,552
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 2,320.00 6,996.55 % 164,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 2,320.00 164,640
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 2,320.00 164,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 27,000.00 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 27,000.00 2,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 29,320.00 166,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,630,904.74 8,291,651.64 9,720,490.00 11,600,442
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 218,440.00 216,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 218,440.00 216,000.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 218,440.00 216,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 248,440.00 246,000.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 46,320.00 216.58 % 146,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 140 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 56,320.00 170,640
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 56,320.00 170,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

7,600.00 5,700.00 26,000.00 38.46 % 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 13,700

รวมค่าตอบแทน 7,600.00 5,700.00 28,000.00 51,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 351,000.00 -7.69 % 324,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

2) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
ตางๆ

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

4) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0.00 98,124.00 50,000.00 -80 % 10,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

6,120.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 6,120.00 98,124.00 433,000.00 368,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

วัสดุจราจร 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 45,000.00 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 13,720.00 103,824.00 506,000.00 529,700
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า แบบปมแช ปมจุม (ไดโว) 0.00 0.00 0.00 100 % 7,120

เลื่อยยนต 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑอื่น

1. เข็มขัดเซฟตี้ แบบปีนเสาไฟฟ้า 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000.00 0.00 0.00 22,120
รวมงบลงทุน 19,000.00 0.00 0.00 22,120

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 32,720.00 103,824.00 592,320.00 752,460
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 281,160.00 349,824.00 592,320.00 752,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 47,320.00 105.66 % 97,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 177,310.00 286,869.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 975.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 178,285.00 286,869.00 47,320.00 97,320
รวมงบบุคลากร 178,285.00 286,869.00 47,320.00 97,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 29,000.00 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 137,600.00 153,720.00 1,000.00 10,700 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 6,200.00 2,000.00 -50 % 1,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,850.00 3,590.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 141,450.00 163,510.00 3,000.00 109,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000.00 15,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 5,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 25,000.00 25,000.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 166,450.00 188,510.00 32,000.00 110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

2) อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะการสื่อ
สารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอม

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 364,735.00 475,379.00 79,320.00 207,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 628.00 7,861.78 % 50,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 390,480.00 3.5 % 404,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 391,108.00 454,160
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 391,108.00 454,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 47,540.00 -29.15 % 33,680

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 58,540.00 34,680
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 120,000.00 -10 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0.00 68,000.00 141,500.00 -19.17 % 114,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0.00 188,000.00 207,250.00 24.13 % 257,250

4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 

0.00 22,600.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 13,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

22,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน)

68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

165,880.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 5,000.00 -80 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 270,380.00 278,600.00 488,750.00 530,630
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 382,252.00 -4.23 % 366,083

คาอาหารเสริม (นม) 280,649.62 359,676.54 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 280,649.62 359,676.54 402,252.00 396,083
รวมงบดําเนินงาน 551,029.62 638,276.54 949,542.00 961,393
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้นแฟ้ม 40 ชอง 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

พัดลม 0.00 0.00 0.00 100 % 17,500

พัดลมระบายอากาศ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง 
ๆ

โครงการตอเติมโครงหลังคา, กอสร้าง
ผนัง,ซอมเปลี่ยนประตู และติดตั้งมุ้งลวด 
กรอบบานอลูมิเนียมหน้าตาง บริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอม หมู
ที่ 2

0.00 0.00 0.00 100 % 93,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 93,900
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 129,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารโรเรียน
ชุมชนวัดบ้านรอม

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมทักษะอาชีพท้องถิ่นสร้าง
รายได้

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการสงเสริมศิลปะดนตรีไทย 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0.00 506,000.00 535,500.00 0.39 % 537,600

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

519,560.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 519,560.00 506,000.00 575,500.00 597,600
รวมงบเงินอุดหนุน 519,560.00 506,000.00 575,500.00 597,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,070,589.62 1,144,276.54 1,916,150.00 2,143,053
รวมแผนงานการศึกษา 1,435,324.62 1,619,655.54 1,995,470.00 2,350,373
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

0.00 115,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 115,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 115,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 115,000.00 0.00 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 116,000.00 24.14 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 116,000.00 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0.00 9,232.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชวย
ชีวิตขั้นพื้นฐาน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

13,932.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,932.00 9,232.00 13,000.00 22,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 36,000.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 36,000.00 0.00 50,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 49,932.00 9,232.00 179,000.00 186,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโรง
พยาบาลสนามอําเภอทาเรือ  องคการบริหาร
สวนตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโรง
พยาบาลสนามอําเภอทาเรือ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2565 ณ สถานีขนสงสินค้า
ทางลําน้ํา ตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัก
คอย (Home Isolation) องคการบริหาร
สวนตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

0.00 0.00 100,000.00 -90 % 10,000

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข (หมูที่ 1-9)

0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

อุดหนุนสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข(หมูที่ 
1-9)

0.00 0.00 70,500.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 285,500.00 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 285,500.00 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 49,932.00 9,232.00 464,500.00 386,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 49,932.00 124,232.00 464,500.00 386,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 326,760.00 356,040.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 173,620.00 188,160.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,950.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 502,330.00 544,200.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 502,330.00 544,200.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,250.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,250.00 15,000.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 1,250.00 15,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือ 15,000.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 518,580.00 574,200.00 0.00 0
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 372,980.00 6.17 % 396,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 36,100.00 305.21 % 146,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 5,500.00 336.36 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 414,580.00 566,280
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 414,580.00 566,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 47,790.00 -32.1 % 32,450

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 39,200.00 -26.02 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 87,990.00 62,450
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

โครงการสงเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในตําบล
บ้านรอม

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 36,000.00 51,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 123,990.00 113,450

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 15,000.00 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 15,000.00 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 553,570.00 694,730

วันที่พิมพ : 25/11/2565  11:36:19 หน้า : 28/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 518,580.00 574,200.00 553,570.00 694,730
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 625,200.00 682,020.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 285,720.00 221,760.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00 4,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 922,920.00 907,780.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 922,920.00 907,780.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

94,647.00 13,850.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,200.00 37,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 132,847.00 51,750.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 813,639.49 685,630.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 3,260.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 813,639.49 688,890.00 0.00 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,864.00 10,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 5,760.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 8,960.00 4,120.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 27,824.00 19,880.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 974,310.49 760,520.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

รอกไฟฟ้า 44,940.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยไฟฟ้า 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว

29,960.00 0.00 0.00 0 % 0

2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

7,918.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท

0.00 29,960.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,818.00 29,960.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 87,818.00 29,960.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนการขยายเขตติดตั้งระบบ
จําหนายไฟฟ้า เพื่อใช้กับอาคารน้ําดื่มแบบ
หยอดเหรียญ บริเวณที่สาธารณะประโยชน 
หมูที่ 9 ตําบลบ้านรอม อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4,903.76 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 4,903.76 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 4,903.76 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,989,952.25 1,698,260.00 0.00 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,700.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,500.00 0.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 96,777.00 203,893.66 0.00 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 30,000.00 29,895.80 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 126,777.00 233,789.46 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 142,277.00 233,789.46 0.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 491,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 491,700.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 491,700.00 0.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาเรือ 121,390.56 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 121,390.56 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 121,390.56 0.00 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 755,367.56 233,789.46 0.00 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 513,600.46 581,188.50 587,000.00 -41.74 % 342,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

โครงการจังหวัดสะอาดภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 513,600.46 581,188.50 589,000.00 347,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 50,000.00 55,000
รวมงบดําเนินงาน 513,600.46 581,188.50 639,000.00 402,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,500,000.00 5,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,500,000.00 5,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 513,600.46 581,188.50 3,139,000.00 407,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 5,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 5,000.00 5,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 5,000.00 5,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,258,920.27 2,513,237.96 3,144,000.00 412,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการจัดเวทีประชาคม 1,130.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเวทีประชาคมตําบลบ้านรอม 0.00 0.00 1,500.00 -33.33 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 1,130.00 0.00 1,500.00 1,000
รวมงบดําเนินงาน 1,130.00 0.00 1,500.00 1,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,130.00 0.00 1,500.00 1,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 5,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 5,000.00 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 5,000.00 10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,130.00 0.00 6,500.00 11,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 20,000.00 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ

0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000
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2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

585.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

4)  โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุ
วงศ

9,900.00 4,900.00 5,000.00 100 % 10,000

5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 6,000.00 66.67 % 10,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 10,485.00 4,900.00 46,000.00 160,000
รวมงบดําเนินงาน 10,485.00 4,900.00 46,000.00 160,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานพิธีสําคัญ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

อุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
และงานสําคัญของชาติ

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

22,897.20 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

0.00 16,314.60 40,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีสําคัญ

0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 42,897.20 36,314.60 60,000.00 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 42,897.20 36,314.60 60,000.00 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 53,382.20 41,214.60 106,000.00 220,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 53,382.20 41,214.60 126,000.00 270,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 719,560.00 36.1 % 979,320

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 10,000.00 140 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 232,040.00 -12.08 % 204,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 965,600.00 1,207,320
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 965,600.00 1,207,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 115,780.00 -31.15 % 79,710

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 25,600.00 -50.78 % 12,600

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 142,380.00 93,310
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 902,000.00 -24.17 % 684,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 173,000.00 -42.2 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,080,000.00 794,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 115,000.00 -47.83 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 2,000.00 -50 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 239,000.00 161,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,461,380.00 1,048,310
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจียไร้สาย 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

บล็อคไร้สาย 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑสํารวจ

ล้อวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 18,200.00 -45.05 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 18,200.00 32,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.ที่สาธารณะทาง
เข้าบ้านนายยนต หมูที่ 2

0.00 0.00 130,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณอูซอมรถนายวิเชียร สุนทโรทก หมูที่ 
1

0.00 0.00 0.00 100 % 60,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายเอนก อุดมเวช ถึงทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3467 หมูที่ 3 ตําบลบ้าน
รอม

0.00 0.00 0.00 100 % 246,900
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โครงการกอสร้างประปาหมูบ้านแบบหอถัง
สูง ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) 
บริเวณที่ดินนางสม ยุกิจภูติ หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านนางสอิ้ง  แซคู  ถึงหน้าโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ้านรอม  หมู
ที่ 8

0.00 0.00 0.00 100 % 168,000

โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงคตรงข้าม
หน้า บ้านนายประเชิญ เกตุสุวรรณ

0.00 0.00 146,900.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างอางสูบน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมขุดลอกคูระบายน้ํา บริเวณทา
สาธารณประโยชนหน้าบ้านนายมะลิ โมรา
วงษ หมูที่ 5 

0.00 0.00 41,400.00 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางบุญชู คล้ายเกตุ ถึงบ้านนายทอง
ม้วน  แสงทอง หมูที่ 4

0.00 0.00 33,700.00 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล พร้อมอุดกลบ
บอบาดาลเกา บริเวณถังประปาหมูบ้าน 
ที่ดินนายมานพ เอกเกิด หมูที่ 4 ตําบลบ้าน
รอม

0.00 0.00 0.00 100 % 281,000

โครงการขุดลอกคูสงน้ํา บริเวณคูสงน้ําสาย
สระใต้ หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 100 % 15,600

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบเสียงตาม
สายภายในตําบลบ้านรอม

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

วันที่พิมพ : 25/11/2565  11:36:19 หน้า : 42/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต โดยปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
โดยปูยางแอสฟลทติกคอนกรีตปิดทับ 
บริเวณหน้าบ้านนายกฤษฎา สังขแจมถึงหน้า
ตู้กดน้ํา หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 100 % 285,700

โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมขยายผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน 
หน้าบ้านนายเอกชัย ฉิมสาหราย หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100 % 22,900

โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมขยายผิวผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน 
ข้างวัดดอนกระสังข หมูที่ 1 ตําบลบ้านรอม

0.00 0.00 0.00 100 % 22,400

โครงการวางทอระบายน้ํา และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทาง
สาธารณประโยชนจากบ้านนายสุรศักดิ์ 
ถาวร ถึงสวนบ้านนายอาบ พูลศิลป์ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 100 % 211,700

โครงการวางทอระบายน้ํา และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน
นางสาวสมพิศ คดีธรรม ถึงหน้าบ้านนางประ
ทุม เปรมปรี หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 100 % 39,800

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอพัก บริเวณบ้านนางวินัย  
แผ้วภักดี  ถึงบ้านนางบังอร พอบเณร  หมูที่ 
5

0.00 0.00 0.00 100 % 163,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอพัก และคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสาธารณ
ประโยชนจากบ้านนางศรีสําอางค มีชอบ ถึง
ฟารมไกชูศรี หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

โครงการวางทอระบายน้ําและบอพัก พร้อม
ขยายผิวจราจรดินลูกรัง บริเวณฝ่งตรงข้าม
สะพานคู ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100 % 56,700

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,649,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเปลี่ยนระบบทอประปาหมูบ้าน 0.00 0.00 132,200.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก
บริเวณจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ย้านรอม ถึงนานางแฟง คงรื่น หมูที่ 8

0.00 471,000.00 0.00 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) 0.00 0.00 1,000.00 200 % 3,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,649,000.00 471,000.00 485,700.00 2,769,700
รวมงบลงทุน 1,649,000.00 471,000.00 503,900.00 2,801,700

รวมงานก่อสร้าง 1,649,000.00 471,000.00 2,930,880.00 5,057,330
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,649,000.00 471,000.00 2,930,880.00 5,057,330
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย หมูที่   
    1-9 ตําบลบ้านรอม

0.00 1,632.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,632.00 110,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 3,000.00 13,800.00 8.7 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 3,000.00 63,800.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,632.00 173,800.00 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมเกษตรกร 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 4,632.00 173,800.00 95,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 4,632.00 173,800.00 95,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 120,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 3,000.00 219,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 3,916.20 0.00 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุอื่น 173,315.01 212,447.43 220,000.00 -77.27 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 177,231.21 212,447.43 280,000.00 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 998,111.75 881,051.82 840,000.00 -4.76 % 800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 998,111.75 881,051.82 840,000.00 800,000
รวมงบดําเนินงาน 1,175,342.96 1,093,499.25 1,123,000.00 1,139,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 89,592.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 89,592.00 5,000.00 5,000
รวมงบลงทุน 0.00 89,592.00 5,000.00 5,000

รวมงานกิจการประปา 1,175,342.96 1,183,091.25 1,128,000.00 1,264,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,175,342.96 1,183,091.25 1,128,000.00 1,264,000

รวมทุกแผนงาน 23,412,039.79 22,468,362.39 27,877,000.00 30,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,106,665 บาท
งบกลาง รวม 7,106,665 บาท

งบกลาง รวม 7,106,665 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 116,718 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในสวนของนายจาง
รอยละ 5 ของงบประมาณรายจายหมวดคาจางพนักงานจางทั้ง
หมด ( 2,334,360 )  จํานวน 116,718 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 16,630 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกรอบอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม  ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางทั้งปี ดังนี้
คาจางตามงบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณ 2566  =  8,314,772 บาท 
คิดเป็นอัตรารอยละ 0.2 เป็นเงิน 8,314,772 x 0.2
  (หาร 100) = 16,630 บาท                
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,054,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่ได
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูง
อายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79
  ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท เวนแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการ
ใหกับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ย  ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,300,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมา
กอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
(สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 176,117 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและ
แกไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน(P.M 2.5)  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
     ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
(สํานักปลัด)     
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ(ช.ค.บ.) ใหแกขา
ราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครอง
ชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2522 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น อัตรารอยละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ขอบัญญัติยกเวน ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุนไมตองนํามารวมคํานวณ ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลบานรอม  คํานวณจายได  ดังนี้  
ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ไดประมาณการไวที่  30,000,000
 บาท – 12,000,000 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) = 18,000,000 X 2/100 = 360,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,081,360 บาท

งบบุคลากร รวม 4,947,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  244,800  บาท  - รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดัง
นี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
- นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดัง
นี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดัง
นี้ 
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 936,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธาน
สภาฯ/สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังนี้
- ประธานสภาฯ   11,220  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท 
- รองประธานสภาฯ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท 
- สมาชิกสภาฯ อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  7
  คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  904,800 บาท  
- เลขานุการสภาฯ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  86,400  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,327,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,515,320 บาท

1) เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน   2,529,600 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6 อัตรา และ
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้งจาย
ไว ไมเกิน 12  เดือน  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหนาสํานักปลัด  
(4) นักทรัพยากรบุคคล  
(5) นิติกร 
(6) เจาพนักงานธุรการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  โดยจาย
เป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     อาจจายได พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
(3) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 523,680 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล)  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
(3) พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)  
(4) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
 (1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) 
 (2) พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต) 
 (3) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,161,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 436,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 234,540 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ทาย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/11/2565  13:29:49 หนา : 13/121



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 43,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,082,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 797,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ  เป็นเงิน 737,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
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เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาผูดูแลรักษาความสะอาดสํานักงาน
- คาจางเหมาคนงานดูแลรักษาตนไม
- คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- คาจางเหมาคนสวน
- คาจางเหมาคนงานทั่วไป
ฯลฯ
2)  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ     จํานวน   40,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพฯลฯ 
3) คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง  จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานรอม ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุม
ครองผูประสบภัยจากรถยนต พ.ศ. 2535 
4) คาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาน
รอม จํานวน  10,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ องคการบริหารสวน
ตําบลบานรอม  โดยจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดจางสถาบัน
อุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการที่
มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม เก็บรวม
รวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล สรุปผล
การวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สงมอบรายงาน
ผลการสํารวจฉบับสมบูรณ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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1) คารับรองในการตอนรับบุคคลและพิธีการ
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจงานนิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ 
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.1/ว 238  ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ใหตั้งจายคารับรองในการตอนรับคณะ
บุคคล ไดไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปีที่ลวงมาแลว โดยไม
รวมเงินอุดหนุน 
เงินกู เงินจายขาดสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
2. คารับรองในการประชุมราชการ      
เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่มและคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองประชุมราชการ รวมทั้งคาบริการ
อื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1827
  ลงวันที่ 26 มี.ค.2564
(สํานักปลัด)

2) โครงการพัฒนาบุคลากร (ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
และลูกจาง อบต.)

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (ผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานและลูกจาง อบต. ) โดยมีคาใช
จายประกอบดวย 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาของที่ระลึก คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/11/2565  13:29:49 หนา : 18/121



3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม (กรณีผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นครบวาระตายหรือลาออก)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมาย
กําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม การประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้ง  ประกอบดวย 
คาวัสดุสํานักงาน คาโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(สํานักปลัด)

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ป้ายไวนิล คาน้ําดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ        การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
(สํานักปลัด)
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โครงการอมรมกฎหมายนารูแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอมรมกฎหมายนารู
แกประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 233,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และใหหมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไม
กวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 305,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการหรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของสํานักงาน/ที่ทํา
การ และหรือ คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ สํานักงาน/ที่ทําการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 971,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 971,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 18,900 บาท

- เพื่อจายเป็นจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 7
 ตัว  ตัวละ 2,700 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  หุมดวยหนัง พนัก
พิงต่ํา มีทาวแขวน มีลอเลื่อน ขาเหล็กสีดํา มีโชคปรับขึ้นลง เนื่อง
จากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

2) โต๊ะพับสแตนเลส จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จํานวน 10
 ตัว ขนาด 150X60X75 เซนติเมตร ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและ
คาขนสง เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทอง
ถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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3) ตูเหล็ก จํานวน 11,400 บาท

ตูเหล็ก จํานวน ๒ ตู แบบ ๒ บาน
๑. มีมือจับชนิดบิด
๒. มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น
๓. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) จํานวน ๒ ตู
(ตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ )
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต เป็นกระบะสําเร็จรูป หอง
โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ราคารวมเครื่องปรับ
อากาศ รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม และรายละเอียด
คุณลักษณะอื่นตามที่กําหนด ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษา
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0804.3/ว 168 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
( สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n ได 
14) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
15) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 596,890 บาท
งบบุคลากร รวม 518,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 518,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 311,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายใหกับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 207,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตาม
ภารกิจ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
(ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 68,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,250 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 17,250 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ทาย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ตูลําโพงสองทาง ขนาดไมต่ํากวา 15 นิ้ว 450 วัตต
-เพาเวอรแอมปกําลังขับไมต่ํากวา 150 วัตต 
-มีชองสําหรับเสียบ USB สามารถเลนไฟล MP3 และเครื่องรอง
รับ บูลทูส
-มีไมโครโฟน(ไมคลอย)มือถือ ใชงานในยานความถี่ VHF  2
 ตัว สามารถปรับเสียง ECHO ได
-มีชองตอไมโครโฟนชนิดใชสาย และ ไลนอินพุต 
-มีระบบชารจไฟในตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ชารจเจอร 
-มีวอลลุมปรับเสียงเบส วอลลุมปรับเสียงแหลม และปรับเสียง
เพลง Music volume
-สามารถบันทึก REC และ มี VOX ฟังกชั่นตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ
เมื่อพูดไมโครโฟน 
-มีลอลากสําหรับเคลื่อนยาย เพื่อความสะดวกในการใชงาน 
-ใชเพาเวอรซัพพลาย 220-240 Vac / 50 - 60Hz
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,755,552 บาท
งบบุคลากร รวม 2,089,272 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,089,272 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,319,532 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  5 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  
(2) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี
(4) เจาพนักงานพัสดุ
(5) เจาพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับวุฒิ ใหแกพนักงานของ  อบต
.บานรอม เงินเพิ่มคาครองชีพฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
-เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานการเงินและบัญชี
-เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     อาจจายได พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 687,240 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  687,240
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี)  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)  
(3) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  
(4) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจาง จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ 
  (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 625,180 บาท
ค่าตอบแทน รวม 239,580 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 142,980 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือ
คาตอบแทนที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง)
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง) 
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 274,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 227,600 บาท

คาจางเหมาบริการ  
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาคนเก็บคาน้ําประปาและขยะ
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  
เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจงานนิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ 
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว
. 28 กรกฎาคม 2548 ใหตั้งจายคารับรองในการตอนรับคณะ
บุคคล ไดไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปีที่ลวงมาแลว โดยไม
รวมเงินอุดหนุน 
เงินกู เงินจายขาดสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
2. คารับรองในการประชุมราชการ      
เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่มและคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองประชุมราชการ รวมทั้งคาบริการ
อื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
(กองคลัง)
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2) คาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัด
เก็บ (ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้งคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ) คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 808.3/ว483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
(กองคลัง)

โครงการปรัปปรุงระบบโปรแกรมน้ําประปาและโปรแกรมขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการปรัปปรุงระบบ
โปรแกรมน้ําประปาและโปรแกรมขยะ  คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาใน
การลงทุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และใหหมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไม
กวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ       ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 41,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8,100 บาท

- เพื่อจายเป็นจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 3
 ตัว ตัวละ 2,700 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- หุมดวยหนัง พนักพิงต่ํา มีทาวแขวน มีลอเลื่อน ขาเหล็กสีดํา มี
โชคปรับขึ้นลง 
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้นแฟ้ม 20 ชอง จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้นแฟ้ม 20
 ชอง จํานวน 2 ตู ตูละ 4,500 บาท 
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐานมีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4
 แกนหลัก (4 coer) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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 หรือดีกวาขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา3
ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wifi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 166,640 บาท
งบบุคลากร รวม 164,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 164,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายใหกับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 752,460 บาท

งบบุคลากร รวม 170,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 170,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 146,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  เจา
พนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับวุฒิ ใหแกพนักงานของ  อบต
.บานรอม เงินเพิ่มคาครองชีพฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
-เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     อาจจายได พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 529,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง คา
ปวยการ อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 368,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 324,000 บาท

คาจางเหมาบริการ  
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาคนขับรถบรรทุกน้ํา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ
 และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

4) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ คาใชจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรม
และ   การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
(สํานักปลัด)
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คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย คาใชจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรม
และ   การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/11/2565  13:29:49 หนา : 57/121



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/11/2565  13:29:49 หนา : 58/121



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เทา/ถุงมือ รองเทา เสื้อสะทอนแสง    เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวม
ถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จาย     คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นตน เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟปา(เชน สายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  สัญญาณไฟกระพริบ กวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 22,120 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,120 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า แบบปัมแช ปัมจุม (ไดโว) จํานวน 7,120 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบปัมแช ปัม
จุม (ไดโว) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

เลื่อยยนต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง เครื่องยนต
เบนซิน กําลังเครื่อง 4.6 แรงมา ความยาวบาร 20 นิ้ว น้ําหนัก
เครื่อง 5.6 กิโลกรัม
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท.

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
- ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 207,320 บาท

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

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  
  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น   พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
    ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
    ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

คาจางเหมาบริการ  
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาคนงานทั่วไป
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1827
  ลงวันที่ 26 มี.ค.2564
(สํานักปลัด)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,143,053 บาท
งบบุคลากร รวม 454,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 454,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ตําแหนง  ครู คศ.1  จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
       ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
       ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 404,160 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้
- คาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด) 
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งบดําเนินงาน รวม 961,393 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,680 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
2563 
(สํานักปลัด) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
ครูและผูดูแลเด็ก ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 530,630 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

คาจางเหมาบริการ  
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาคนงานทั่วไป
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ โดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 114,380 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม ดังนี้
1) คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
2) คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
3) คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300
 บาท/ปี
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430
 บาท/ปี   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)

จํานวน 257,250 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน อัตรามื้อละ 21 บาท  จํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 396,083 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และใหหมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 366,083 บาท

1 คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  จํานวน   341,083  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ใหแกนักเรียน
- โดยจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุด
หนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบาน
รอม  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  260  วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 95,810
 บาท 
- จายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  โรงเรียนชุมชนบานรอม  จัดสรร จํานวน  260
  วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 245,273.60 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2 คาวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  20,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไม
กวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 129,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้นแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้นแฟ้ม 20
 ชอง จํานวน 1 ตู ตูละ 6,500 บาท 
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทําาน จํานวน 1 ตัว ขนาด
กวาง 1,230 x
675 x 750 มิลลิเมตร หรือขนาดใกลเคียง ราคารวมภาษีมูลคา
เพิ่ม
และคาขนสงจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
มาตรฐาน
ครุภัณฑการจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

พัดลม จํานวน 17,500 บาท

-เพี่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 7 ตัวๆละ2,500 บาท
เป็นพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

พัดลมระบายอากาศ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง จํานวน 2
 ตัว ๆ ตัว ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ระบบควมคุมเป็นสวิตช เปิด-ปิด อยูดานใน 2) มีทั้งโหมด
ระบายอากาศออกและดูดอากาศเขา ราคานี้พรอมติดตั้งจนแลว
เสร็จพรอมใชงานได
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 93,900 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมโครงหลังคา, กอสรางผนัง,ซอมเปลี่ยนประตู และติด
ตั้งมุงลวด กรอบบานอลูมิเนียมหนาตาง บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดบานรอม หมูที่ 2

จํานวน 93,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการตอเติมโครงหลังคา, กอสราง
ผนัง,ซอมเปลี่ยนประตู  และติดตั้งมุงลวด กรอบบานอลูมิเนียม
หนาตาง  บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม
  หมูที่  2   ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 597,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 597,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมทักษะอาชีพทองถิ่นสรางรายได จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะ
อาชีพทองถิ่นสรางรายได โรงเรียนชุมชนวัดบานรอม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)       พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมศิลปะดนตรีไทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการสงเสริมศิลปะ
ดนตรีไทยโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)       พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
(สํานักปลัด)

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

จํานวน 537,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันใหแกนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชนวัด
บานรอมจํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 386,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 186,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ที่มีสิทธิไดรับ
เงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาปวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่
เสียไป    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย        พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318
   ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/11/2565  13:29:50 หนา : 78/121



ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคา
สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  คาใชจายเกี่ยวกับการป้องกันและ
แกไขปัญหาสถานกรณีฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5  คาใชจาย
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกัน
ควบคุมโรค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ  ตามพระปณิธานศาสตร
จารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าขุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ตัวละ 30 บาท โดย
จัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งมีเจาของ และไมมีเจา
ของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
(สํานักปลัด)
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โครงการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปฐมพยาบาลเบื้อง
ตนและการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้าย คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาดอกไม  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
 2557  
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลสนามอําเภอทาเรือ  
องคการบริหารสวนตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานโรง
พยาบาลสนามอําเภอทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลศาลา
ลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)      พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพักคอย (Home Isolation) 
องคการบริหารสวนตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
พักคอย (Home Isolation) องคการบริหารสวนตําบลศาลา
ลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)      พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
(สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข (หมูที่ 1-9)

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 1-9 ใหกับกรรมการหมูบาน  โดยใชจํานวนชุมชน/หมู
บาน เป็นเกณฑในการจัดสรรชุมชน/หมูบาน แหงละ 20,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)      พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 694,730 บาท

งบบุคลากร รวม 566,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 566,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี   จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
- นักพัฒนาชุมชน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,280 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  12  เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ  จํานวน 12  เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 113,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,450 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 32,450 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 51,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนไดพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดเพิ่มมากขึ้น คาใชจายเป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
 2557 
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือในกิจกรรม
สาธารณะประโยชนอื่น ๆ
-เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 บงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 407,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 402,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 347,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 342,000 บาท

คาจางเหมาบริการ  
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาบริการเชาบอขยะ
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจังหวัดสะอาดภายใตการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายครงการจังหวัดสะอาดภายใตการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  เสื้อ กางเกง  ถุงมือ ถุงเทา   ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จาย     คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา เป็นการบูรณาการความรวมมือกับกนวยงาน
อื่นๆ เชน อําเภอทาเรือ และหนวยงานอื่นๆในการกําจัดผัก
ตบชวา รักษาความสะอาดของคูคลอง และใหเกิดการชลประทาน
ที่ดีทําใหน้ําไหลผาน
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเวทีประชาคมตําบลบานรอม จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเวทีประชาคมตําบล
บานรอม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ        การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/11/2565  13:29:50 หนา : 92/121



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด ดําเนินการเอง/สนับสนุนบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสถานการณ
คลัง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตง สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด สรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
โดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีการเปิดเปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
(สํานักปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสาน
งานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลบานรอม
-เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว (28 กรกฎาคม)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
28 กรกฎาคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)

4)  โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 
และพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี 3มิถุนายน
เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)

6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณี            แหเทียนเขาพรรษา ไดแก คาใชจายพิธี
ศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการจัด
งาน และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณี          วันลอยกระทงไดแก คาใชจายพิธีศาสนา คา
อาหารและเครื่องดื่ม      คาการแสดง คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นใน
การจัดงาน และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
และงานสําคัญของชาติ ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอทาเรือ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาด

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจําปี 2565 ใหแก
ที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,057,330 บาท

งบบุคลากร รวม 1,207,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,207,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 979,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
(กองชาง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองชาง จํานวน   12  เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 204,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2  อัตรา   จํานวน  12
  เดือน ดังนี้
1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,048,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,310 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 79,710 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 12,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563  
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 794,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 684,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาคนงานไฟฟ้า
- คาจางออกแบบ จางควบคุมงาน ที่จายใหแกเอกชนหรือ
นิติบุคคล
- คาจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะ
บุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 161,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และใหหมายถึงราย
จายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 25/11/2565  13:29:50 หนา : 102/121



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไม
กวาด เขง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  ไมตางๆ คอน น้ํามันทาไม คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ       ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แส หัววาลวเปิด – ปิดแส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,801,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจียไรสาย จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเจีย 5 นิ้ว ไรสาย พรอมมอเตอรไรแปลงถาน
จํานวน 1 ตัว เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทอง
ถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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บล็อคไรสาย จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อบล็อคไรสาย พรอมแบตและเครื่องชารจไฟ
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

ครุภัณฑสํารวจ

ลอวัดระยะ จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ วัด
ระยะได 9,9999 เมตร พับเก็บได 2 ทอน ลอ เสนผาศูนย
กลาง 12 นิ้ว เซ็ต 0 ไดที่มือจับและมาตรวัด 
เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,769,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอูซอมรถนายวิเชียร 
สุนทโรทก หมูที่ 1

จํานวน 60,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณอูซอมรถนายวิเชียร สุนทโรทก หมูที่ 1 ตําบลบาน
รอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 เมตร ยาว 42.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 105.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนายเอนก อุดม
เวช ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 3467 หมูที่ 3 ตําบลบานรอม

จํานวน 246,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณบานนายเอนก  อุดมเวช  ถึงทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  3467  หมูที่ 3  ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 145.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา  435.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบหอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม.(รูป
ทรงถวยแชมเปญ) บริเวณที่ดินนางสม ยุกิจภูติ หมูที่ 5

จํานวน 497,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางประปาหมูบานแบบหอ
ถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถวยแชมเปญ)  บริเวณที่ดินนาง
สม  ยุกิจภูติ หมูที่ 5 ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ปริมาณงาน  กอสรางประปาหมูบานแบบหอถัง
สูง ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถวยแชมเปญ) ความสูงไมนอย
กวา  20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอ
มกําหนด
(กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. บริเวณบานนางสอิ้ง  แซคู  
ถึงหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรอม  หมูที่ 8

จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. บริเวณบานนางสอิ้ง  แซ
คู  ถึงหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรอม  หมูที่ 8
  ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ปริมาณงาน  รางระบายน้ํา  ค.ส.ล. กวาง 0.30
 เมตร (ภายใน)  หนา 0.125  เมตร  ยาว 109.00 เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.30  เมตร พรอมฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมอุดกลบบอบาดาลเกา บริเวณถัง
ประปาหมูบาน ที่ดินนายมานพ เอกเกิด หมูที่ 4 ตําบลบานรอม

จํานวน 281,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมอุดกลบ
บอบาดาลเกา บริเวณถังประปาหมูบาน ที่ดินนายมานพ  เอก
เกิด หมูที่ 4 ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ปริมาณงาน  เจาะบอบาดาล  ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไมนอยกวา 100 ม. พรอมอุดกลบ
บอบาดาลที่ชํารุด ขนาดบอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการขุดลอกคูสงน้ํา บริเวณคูสงน้ําสายสระใต หมูที่ 8 จํานวน 15,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขุดลอกคูสงน้ํา  บริเวณคูสงน้ํา
สายสระใต  หมูที่  8  ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ปริมาณงาน ขุดลอกคูสงน้ํา กวาง 2.00
 เมตร ยาว  900.00  เมตร ลึก 1.00  เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบเสียงตามสายภายในตําบลบานรอม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการซอมแซมระบบเสียงตามสายภาย
ในตําบลบานรอม  
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต โดยปูยางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต โดยปูยางแอสฟัลทติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณหนาบาน
นายกฤษฎา สังขแจมถึงหนาตูกดน้ํา หมูที่ 9

จํานวน 285,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต โดยปูยางแอสฟัลทติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณหนาบาน
นายกฤษฎา  สังขแจม ถึงหนาตูกดน้ํา หมูที่  9  ตําบลบานรอม
  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน   ปูยางแอ
สฟัลทติกคอนกรีตปิดทับ กวาง 3.00 เมตร ยาว 228.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ปูยางไมนอยกวา 684.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณทาง
สาธารณประโยชน หนาบานนายเอกชัย ฉิมสาหราย หมูที่ 1

จํานวน 22,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขยายผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน หนาบานนายเอก
ชัย  ฉิมสาหราย  หมูที่ 1  ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 4 ทอน ขยาย
ผิวจราจรลูกรัง  จํานวน  13.76  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขยายผิวผิวจราจรลูกรัง บริเวณทาง
สาธารณประโยชน ขางวัดดอนกระสังข หมูที่ 1 ตําบลบานรอม

จํานวน 22,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขยายผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน ขางวัดดอนกระ
สังข  หมูที่ 1  ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด เสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 ทอน ขยาย
ผิวจราจรลูกรัง  จํานวน  13.50  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด
(กองชาง)
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โครงการวางทอระบายน้ํา และบอพักทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสาธารณ
ประโยชนจากบานนายสุรศักดิ์ ถาวร ถึงสวนบานนายอาบ พูลศิลป 
หมูที่ 7

จํานวน 211,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา  และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณทางสาธารณประโยชนจากบานนายสุ
รศักดิ์  ถาวร  ถึงสวนบานนายอาบ  พูลศิลป  หมูที่ 7  ตําบลบาน
รอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน  วาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร จํานวน 89 ทอน พรอมบอพักทอระบายน้ํา จํานวน  9
 บอ พรอมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.00
  เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บาน
รอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา และบอพักทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาบานนาง
สาวสมพิศ คดีธรรม ถึงหนาบานนางประทุม เปรมปรี หมูที่ 2

จํานวน 39,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30
 เมตร จํานวน 32 ทอน พรอมบอพักทอระบายน้ําจํานวน 3
 บอ และคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.80 ตาราง
เมตร บริเวณหนาบานนางสาวสมพิศ คดีธรรม ถึงหนาบานนาง
ประทุม เปรมปรี หมูที่ 2 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บานรอม กําหนด
(กองชาง)
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก บริเวณ
บานนางวินัย  แผวภักดี  ถึงบานนางบังอร พอบเณร  หมูที่ 5

จํานวน 163,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บริเวณบานนางวินัย  แผวภักดี  ถึงบานนาง
บังอร พอบเณร  หมูที่ 5  ตําบลบานรอม  อําเภอทาเรือ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 114 ทอน พรอมบอพักทอ
ระบายน้ํา จํานวน  11 บอ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.บานรอมกําหนด
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก และคืน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสาธารณประโยชนจากบาน
นางศรีสําอางค มีชอบ ถึงฟารมไกชูศรี หมูที่ 4

จํานวน 495,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา  และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณทางสาธารณประโยชนจาก
บานนางศรีสําอางค มีชอบ ถึงฟารมไกชูศรี หมูที่ 4  ตําบลบานรอ
ม  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน วางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด เสนผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร จํานวน 193 ทอน  พรอมบอพักทอระบายน้ํา  จํานวน  20
  บอ พรอมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.00
 เมตร ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บาน
รอมกําหนด
(กองชาง)
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โครงการวางทอระบายน้ําและบอพัก พรอมขยายผิวจราจรดินลูกรัง 
บริเวณฝั่งตรงขามสะพานคู ถึงทางเขาวัดดอนกระสังข หมูที่ 1

จํานวน 56,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ําและบอ
พัก พรอมขยายผิวจราจรดินลูกรัง บริเวณฝั่งตรงขามสะพานคู  ถึง
ทางเขาวัดดอนกระสังข  หมูที่ 1  ตําบลบานรอม  อําเภอทา
เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 10 ทอน  วาง
ทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 6
 ทอน พรอมบอพัก  จํานวน  1  บอ  และขยายผิวจราจรดิน
ลูกรัง หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา  53.98  ตารางเมตร (ไมรวม
บอพักทอระบายน้ํา)  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอ
มกําหนด
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 95,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,    คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือ     สิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) ,    คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ , คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คา
ทําหมันสัตว , คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจาง
เหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในอาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใชใน
อาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเวน
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมเกษตรกร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมเกษตรกรในตําบลบานรอม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 (สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,264,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  - พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,139,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 219,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
วารสาร(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาจางเหมาคนงานประปา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน เชน  ไมตางๆ คอน น้ํามันทาไม คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แส หัววาลวเปิด – ปิดแส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการหรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งกอสราง
2) รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง  ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่งกอสราง มีมูลคา
เพิ่มขึ้น 
3) รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึง
อุปกรณตาง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็น
การดาเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคาร
รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
4) รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชนหรือนิติบุคคล
5) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
6) รายจายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งกอสราง เชน
คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์ คาชดเชยผลอาสิน เป็นตน
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

116,718

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,630

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,054,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,300,800

เงินสํารองจาย 176,117

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

62,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

116,718

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,630

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,054,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,300,800

เงินสํารองจาย 176,117

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

62,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,311,132 146,640 147,320 396,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,417,920 404,160 146,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

52,500 24,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

394,770 36,000 33,680 144,000 32,450

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

7,000 2,000 2,000 1,000

คาเชาบ้าน 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

979,320 5,980,412

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

132,000

เงินประจําตําแหนง 24,000 234,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 204,000 108,000 2,280,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 88,500

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

79,710 720,610

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 13,000

คาเชาบ้าน 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

78,400 13,700 29,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,024,600 324,000 216,000 2,000 342,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

7,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

20,000

1)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

40,000

2) คาใช้จายโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

12,600 133,700

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 684,000 50,000 216,000 2,858,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

7,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

20,000

1)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

40,000

2) คาใช้จายโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

200,000

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม (กรณีผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบ
วาระตายหรือลาออก)

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

2,000 21,000 1,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

20,000

โครงการปรัปปรุงระบบ
โปรแกรมน้ําประปาและ
โปรแกรมขยะ

10,000

โครงการอมรมกฎหมาย
นารู้แกประชาชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 2,000 1,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

200,000

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม (กรณีผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครบ
วาระตายหรือลาออก)

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

10,000 34,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

20,000

โครงการปรัปปรุงระบบ
โปรแกรมน้ําประปาและ
โปรแกรมขยะ

10,000

โครงการอมรมกฎหมาย
นารู้แกประชาชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 3,000 116,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

20,000

4) โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

2,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000

1) โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

30,000

2) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

114,380

3) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

257,250

1) โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

20,000

4) โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

2,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000

1) โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

30,000

2) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

114,380

3) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

257,250

1) โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการชวย
ชีวิตขั้นพื้นฐาน

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการจังหวัดสะอาด
ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

5,000

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการเวทีประชาคม
ตําบลบ้านรอม

1,000

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการชวย
ชีวิตขั้นพื้นฐาน

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการจังหวัดสะอาด
ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

5,000

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการเวทีประชาคม
ตําบลบ้านรอม

1,000

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

100,000 100,000

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

6)  โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 100,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

10,000 10,000

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์

10,000 10,000

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

10,000 10,000

6)  โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

10,000 10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

50,000 50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

10,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 20,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 20,000 85,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,000 366,083 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 30,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 305,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,500

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 18,900

2) โต๊ะพับสแตนเลส 27,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 400,083

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 125,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 50,000 80,000

วัสดุสํารวจ 1,000 1,000

วัสดุอื่น 2,000 50,000 52,000

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 800,000 1,105,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,500

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 18,900

2) โต๊ะพับสแตนเลส 27,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

3) ตู้เหล็ก 11,400

เก้าอี้สํานักงาน 8,100

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ
มีที่กั้นแฟ้ม 20 ชอง

9,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) 850,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อน
ที่แบบลากจูง

10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

3) ตู้เหล็ก 11,400

เก้าอี้สํานักงาน 8,100

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ
มีที่กั้นแฟ้ม 20 ชอง

9,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) 850,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อน
ที่แบบลากจูง

10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟ 8,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

32,000 5,000 1,000 5,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า แบบ
ปั้มแช ปัััมจุม (ไดโว)

7,120

เลื่อยยนต์ 10,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ
มีที่กั้นแฟ้ม 40 ชอง

6,500

โต๊ะทํางาน 6,000

พัดลม 17,500

พัดลมระบายอากาศ 5,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียไร้สาย

บล็อคไร้สาย

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟ 8,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 53,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า แบบ
ปั้มแช ปัััมจุม (ไดโว)

7,120

เลื่อยยนต์ 10,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ
มีที่กั้นแฟ้ม 40 ชอง

6,500

โต๊ะทํางาน 6,000

พัดลม 17,500

พัดลมระบายอากาศ 5,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียไร้สาย 8,500 8,500

บล็อคไร้สาย 6,000 6,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะ 7,500 7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 20/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมโครง
หลังคา, กอสร้าง
ผนัง,ซอมเปลี่ยนประตู 
และติดตั้งมุ้งลวด กรอบ
บานอลูมิเนียมหน้าตาง 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนชุมชนวัด
บ้านรอม หมูที่ 2

93,900

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณอูซอมรถนาย
วิเชียร สุนทโรทก หมูที่ 
1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายเอนก 
อุดมเวช ถึงทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3467 
หมูที่ 3 ตําบลบ้านรอม

โครงการกอสร้างประปา
หมูบ้านแบบหอถังสูง 
ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ) บริเวณ
ที่ดินนางสม ยุกิจภูติ หมู
ที่ 5
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมโครง
หลังคา, กอสร้าง
ผนัง,ซอมเปลี่ยนประตู 
และติดตั้งมุ้งลวด กรอบ
บานอลูมิเนียมหน้าตาง 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนชุมชนวัด
บ้านรอม หมูที่ 2

93,900

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณอูซอมรถนาย
วิเชียร สุนทโรทก หมูที่ 
1

60,200 60,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายเอนก 
อุดมเวช ถึงทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3467 
หมูที่ 3 ตําบลบ้านรอม

246,900 246,900

โครงการกอสร้างประปา
หมูบ้านแบบหอถังสูง 
ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ) บริเวณ
ที่ดินนางสม ยุกิจภูติ หมู
ที่ 5

497,000 497,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา  ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านนางสอิ้ง  
แซคู  ถึงหน้าโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านรอม  หมูที่ 8

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล พร้อมอุดกลบ
บอบาดาลเกา บริเวณ
ถังประปาหมูบ้าน ที่ดิน
นายมานพ เอกเกิด หมู
ที่ 4 ตําบลบ้านรอม

โครงการขุดลอกคูสงน้ํา 
บริเวณคูสงน้ําสายสระ
ใต้ หมูที่ 8

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบเสียงตามสาย
ภายในตําบลบ้านรอม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา  ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านนางสอิ้ง  
แซคู  ถึงหน้าโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านรอม  หมูที่ 8

168,000 168,000

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล พร้อมอุดกลบ
บอบาดาลเกา บริเวณ
ถังประปาหมูบ้าน ที่ดิน
นายมานพ เอกเกิด หมู
ที่ 4 ตําบลบ้านรอม

281,000 281,000

โครงการขุดลอกคูสงน้ํา 
บริเวณคูสงน้ําสายสระ
ใต้ หมูที่ 8

15,600 15,600

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบเสียงตามสาย
ภายในตําบลบ้านรอม

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 24/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยปูยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
ปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตปิดทับ บริเวณ
หน้าบ้านนายกฤษฎา 
สังข์แจมถึงหน้าตู้กดน้ํา 
หมูที่ 9

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พร้อมขยายผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์ หน้า
บ้านนายเอกชัย ฉิม
สาหราย หมูที่ 1

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พร้อมขยายผิวผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์ ข้าง
วัดดอนกระสังข์ หมูที่ 1 
ตําบลบ้านรอม

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 25/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยปูยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
ปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตปิดทับ บริเวณ
หน้าบ้านนายกฤษฎา 
สังข์แจมถึงหน้าตู้กดน้ํา 
หมูที่ 9

285,700 285,700

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พร้อมขยายผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์ หน้า
บ้านนายเอกชัย ฉิม
สาหราย หมูที่ 1

22,900 22,900

โครงการวางทอระบาย
น้ํา พร้อมขยายผิวผิว
จราจรลูกรัง บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์ ข้าง
วัดดอนกระสังข์ หมูที่ 1 
ตําบลบ้านรอม

22,400 22,400

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 26/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์จาก
บ้านนายสุรศักดิ์ ถาวร 
ถึงสวนบ้านนายอาบ พู
ลศิลป์ หมูที่ 7

โครงการวางทอระบาย
น้ํา และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าบ้าน
นางสาวสมพิศ คดีธรรม 
ถึงหน้าบ้านนางประทุม 
เปรมปรี หมูที่ 2

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บริเวณ
บ้านนางวินัย  แผ้วภักดี  
ถึงบ้านนางบังอร พอ
บเณร  หมูที่ 5

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 27/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์จาก
บ้านนายสุรศักดิ์ ถาวร 
ถึงสวนบ้านนายอาบ พู
ลศิลป์ หมูที่ 7

211,700 211,700

โครงการวางทอระบาย
น้ํา และบอพักทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าบ้าน
นางสาวสมพิศ คดีธรรม 
ถึงหน้าบ้านนางประทุม 
เปรมปรี หมูที่ 2

39,800 39,800

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บริเวณ
บ้านนางวินัย  แผ้วภักดี  
ถึงบ้านนางบังอร พอ
บเณร  หมูที่ 5

163,800 163,800

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 28/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก และคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์จาก
บ้านนางศรีสําอางค์ มี
ชอบ ถึงฟาร์มไกชูศรี 
หมูที่ 4

โครงการวางทอระบาย
น้ําและบอพัก พร้อม
ขยายผิวจราจรดินลูกรัง 
บริเวณฝั่งตรงข้าม
สะพานคู ถึงทางเข้าวัด
ดอนกระสังข์ หมูที่ 1

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 29/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก และคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์จาก
บ้านนางศรีสําอางค์ มี
ชอบ ถึงฟาร์มไกชูศรี 
หมูที่ 4

495,000 495,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําและบอพัก พร้อม
ขยายผิวจราจรดินลูกรัง 
บริเวณฝั่งตรงข้าม
สะพานคู ถึงทางเข้าวัด
ดอนกระสังข์ หมูที่ 1

56,700 56,700

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

3,000 3,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 30/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

30,000

โครงการสงเสริมทักษะ
อาชีพท้องถิ่นสร้างราย
ได้

40,000

โครงการสงเสริมศิลปะ
ดนตรีไทย

20,000

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

537,600

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโรงพยาบาล
สนามอําเภอทาเรือ  
องค์การบริหารสวน
ตําบลศาลาลอย อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

30,000

โครงการสงเสริมทักษะ
อาชีพท้องถิ่นสร้างราย
ได้

40,000

โครงการสงเสริมศิลปะ
ดนตรีไทย

20,000

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

537,600

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโรงพยาบาล
สนามอําเภอทาเรือ  
องค์การบริหารสวน
ตําบลศาลาลอย อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

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

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
(หมูที่ 1-9)

180,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 15,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานพิธีสําคัญ

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลกและ
งานกาชาด

อุดหนุนกลุมเกษตรกร

รวม 7,106,665 11,600,442 752,460 2,350,373 386,000 694,730 412,000 11,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

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

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
(หมูที่ 1-9)

180,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 15,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานพิธีสําคัญ

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลกและ
งานกาชาด

40,000 40,000

อุดหนุนกลุมเกษตรกร 30,000 30,000

รวม 270,000 5,057,330 95,000 1,264,000 30,000,000

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565  13:31:25 หน้า : 34/34


