
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง

อําเภอ เมืองตราด   จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,210,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,131,190 บาท

งบบุคลากร รวม 5,204,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,714,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลฯ 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,030,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาฯ ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการสภาฯ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,489,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,375,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปน
(1)  เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผู้บริหาร (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) ระดับ
กลาง เดือนละ 7,000 บาท 
(2) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงหัวหน้าสํานักงานปลัด  เดือนละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 784,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงาน  
จ้างทั่วไปและตามภารกิจ 

งบดําเนินงาน รวม 1,817,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จาย ที่เปนเงินที่มอบให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(สมาชิก อปพร.)  เพื่อเปนคาป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไป ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่ได้รับคําสั่งจากผู้อํานวยการศูนยฯ หรือนายก
องคการบริหารสวนตําบล เชน ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดอํานวย
ความสะดวกประชาชนชวงเทศกาลปีใหม,สงกรานต ประจําศูนย
อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เปน
ต้น โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560    
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คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านๆได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 724,070 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(2) คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  
ตอเติม  เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ   เชน  คาจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูล  คาบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด  จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาปราบวัชพืช  
ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  และสื่อสิ่งพิมพตางๆ จ้างเหมาประเมินองคกร  จ้างเหมา
พนหมอกควัน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัด
ฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ  ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

จํานวน 50,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ เพื่อจายเปนคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตางๆ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน 
หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้

จํานวน 194,070 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล                                                                เพื่อ
จายเปนเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่นอันจําเปนในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลและคณะ
บุคคล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548    
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรม
การ                                                                   เพื่อ
จายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือการประชุม
ในโอกาสตาง ๆ ฯลฯ                  
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (สมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การที่แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28กรกฎาคม 2548
 เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือการ
ประชุมในโอกาสตาง ๆ ฯลฯ    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร     
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 
 สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจํา รวม
ทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

จํานวน 30,000 บาท

(2) คาวารสารหรือสิ่งพิมพตาง ๆ  
เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า 
98)

จํานวน 5,000 บาท

(3)  โครงการงานวันท้องถิ่นไทย  ประจําปี  2564    
เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงาน,จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย เพื่อ
เปนการเผยแพรประวัติความเปนมาของท้องถิ่นไทย เผยแพรผลงาน
ภารกิจการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ที่อบต. ดําเนินการ ให้แกประ
ชาชนตําบลหนองคันทรง ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ขาวสาร 
อยางทั่วถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อํานวย
ความสะดวกแกประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 15 
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 122)

จํานวน 5,000 บาท
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(4) คาใช้จายในการเลือกตั้ง  ประจําปี 2564     
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ตามกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 7  พ.ศ.2562 มาตรา 67 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 10 แนวทางที่ 2 
ลําดับที่ 2   หน้า 108)

จํานวน 250,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

(1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
              เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ประเภทตางๆ เชน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี    
(2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง               
          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปน
ต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม เชน อาคารสํานักงาน  ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งกอสร้างอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ  เชน น้ําดื่ม แปรง  ไม้
กวาด  สบู  ผงซักฟอก  ฯลฯ  
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้        สี ทินเนอร แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนตและรถ
จักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนยา  เครื่องพนหมอก
ควัน  

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุพืช ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟิลม  รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการ  ล้าง  อัด  ขยาย  พูกันและสี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรม
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวง
ตรา ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบริการทางด้านโทรคมนาคม  เชนเชาใช้คู
สาย  Internet ตําบล  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง                       

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เก้าอี้สํานักงานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 2 ตัว ๆละ 4,000 บาท      
                            (รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 8,000 บาท

2.เก้าอี้สํานักงานสําหรับเจ้าหน้าที่ อบต. จํานวน 3 ตัว ๆละ 3,000 
บาท                  (รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 9,000 บาท

3.โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว                                                  
                       (รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 7,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1.เสาวิทยุ จํานวน 1 เสา    
(รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑปี 2562 และ
อบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 3,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1.เปลสนามแบบตัก จํานวน 1 ปาก                                        
                                    (รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 13,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพไม
น้อยกวา 19  นิ้ว     
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน   
 การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย   จํานวน 1 เครื่อง   (ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ปี 
2562 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

จํานวน 30,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการ                                  จัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดิน และหรือสิ่งกอสร้าง พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 3,001,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,258,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,258,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,352,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 768,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงาน  
จ้างทั่วไปและตามภารกิจ 
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งบดําเนินงาน รวม 651,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560           

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านๆได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 283,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียน  การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตางๆ  ของ 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้

จํานวน 75,000 บาท

(2) คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  
ตอเติม  เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ   เชน  คาจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูล  คาบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด  จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาปราบวัชพืช  
ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  และสื่อสิ่งพิมพตางๆ จ้างเหมาประเมินองคกร  จ้างเหมา
พนหมอกควัน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัด
ฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ  ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

จํานวน 118,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร     
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 30,000 บาท

(2) โครงการศึกษาอบรมและดูงานเกี่ยวกับระบบผลิตน้ําประปาและ
การจัดเก็บคาน้ําประปา   โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อ
พัฒนาการผลิตน้ําประปารวมทั้งการจัดเก็บรายได้และการป้องกัน
การทุจริตของพนักงาน   (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 1 หน้า 6)

จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

(1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
              เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ประเภทตางๆ เชน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี    
          (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง               
          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปน
ต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม เชน อาคารสํานักงาน  ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งกอสร้างอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนตและรถ
จักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนยา  เครื่องพนหมอกควัน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรม
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

งบลงทุน รวม 92,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 1 
เครื่อง 
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปี 2562 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

จํานวน 22,000 บาท

2.โปรแกรมการจัดเก็บคาน้ําประปา 1 โปรแกรม   
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปี 2562 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

จํานวน 70,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 156,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการความปลอดภัยทางถนนใน
ท้องถิ่นในชวงเทศกาล  ประจําปี 2564    
เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกให้แกประชาชน
และนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต(ชวง 7 วัน
อันตราย) และรวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงคเมาไมขับ ลดเมา งวงไม
ขับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ความสูญเสียที่อาจเกิดแก
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 67 (6
)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 55)

จํานวน 6,000 บาท

(2) โครงการให้ความชวยเหลือประชาชน  ประจําปี  2564         
เพื่อเปนคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลที่ได้รับ
ความเดือดร้อนประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส 
ประสบภัยตาง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
เปนโครงการตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล จัง
หวัด อําเภอ   (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 4 ลําดับที่ 3 หน้า 61)

จํานวน 50,000 บาท

(3) โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  ประจําปี  2564      
                               เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ํา 
รถบรรทุกน้ํา คาเชาเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1  หน้า 53)

จํานวน 100,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,210,710 บาท

งบบุคลากร รวม 1,093,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,093,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,010 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เดือนละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 373,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียน  การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตางๆ  ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้

จํานวน 30,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร     
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
              เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ประเภทตางๆ เชน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี    
          (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง               
          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปน
ต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม เชน อาคารสํานักงาน  ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งกอสร้างอื่นๆ

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

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟิลม  รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการ  ล้าง  อัด  ขยาย  พูกันและสี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรม
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  1  เครื่อง                
                                  (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ปี 2562 กระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

จํานวน 2,500 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,462,420 บาท
งบดําเนินงาน รวม 738,420 บาท

ค่าใช้สอย รวม 309,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา           
 1.1 คาอาหารกลางวัน ศพด. อบต. คนๆ ละ 30  บาท/วัน  จํานวน  
245 วัน) จํานวน 220,500 บาท 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทาง
ที่ 7 ลําดับที่  1(1.4) หน้า 92) 
 1.2  สื่อการเรียนการสอน            จํานวน   20,000    บาท
 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 7 แนว
ทางที่ 1 ลําดับที่ 1  หน้า  97)
  1.3  วัสดุงานบ้านงานครัวในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.   จํานวน   
15,000   บาท
  1.4 คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี     จํานวน  6,000  บาท
  1.5 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน   
6,000  บาท
  1.6 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 
9,000  บาท
  1.7 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน  
12,900  บาท

จํานวน 289,400 บาท
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2. โครงการอบรมและทัศนศึกษานอกสถานที่สําหรับเด็กเล็กประจําปี 
2564                          เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในโครงการ คาอาหาร   อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 66 , 68 (10) 
(12)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ   ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทาง
ที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า  97)

จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 429,020 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 429,020 บาท

1. อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ( คน ๆ ละ 7.82
 บาท/วัน จํานวน  260  วัน)    (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 7 ลําดับที่  1.3
 หน้า 92)
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดแหลมหิน  (100%) 260
 วัน อัตราคนละ 7.82 บาท               
3. โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนวัดหนอง
คันทรง  (100%) 260 วัน อัตราคนละ 7.82  บาท   (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 7
 ลําดับที่  1.1 หน้า 92)  
    

งบเงินอุดหนุน รวม 724,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 724,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน                                           
                                     โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชั้น
อนุบาล–ป. 6 (100%) 200 วันๆละ20บาท/คน    
 หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559(จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 1-2 
หน้า 67)

จํานวน 392,000 บาท
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(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทรง   
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชั้นอนุบาล – ป. 6 (100%) 200 
วันๆละ20บาท/คน หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559(จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5 ลําดับ
ที่ 1-2 หน้า 67)

จํานวน 332,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการงานวันเด็กแหงชาติ   ประจําปี   2564                      
                                    เพื่อเปนจายเปนป้ายโครงการ คาเชา
เต็นท คาจัดดอกไม้ในพิธีเปิด คาของขวัญของรางวัล คาเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตกแตงเวที ฯลฯ เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 67 (6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559  (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 13 แนวทางที่ 1 
ลําดับที่ 1 หน้า 116)

จํานวน 20,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,330,260 บาท

งบบุคลากร รวม 2,050,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,050,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 842,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตําแหนงผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 3,500 บาท 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,038,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 127,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงาน  
จ้างทั่วไปและตามภารกิจ 

งบดําเนินงาน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านๆได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียน  การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตางๆ  ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้

จํานวน 20,000 บาท
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(2) คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  
ตอเติม  เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ   เชน  คาจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูล  คาบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด  จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาปราบวัชพืช  
ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  และสื่อสิ่งพิมพตางๆ จ้างเหมาประเมินองคกร  จ้างเหมา
พนหมอกควัน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัด
ฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ  ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนตและรถ
จักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนยา  เครื่องพนหมอก
ควัน  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรม
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 
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งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เก้าอี้สํานักงานสําหรับเจ้าหน้าที่ อบต. จํานวน 2 ตัว ๆละ 3,000 
บาท                             (รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 6,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพไม
น้อยกวา  19  นิ้ว  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถใน    การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย   จํานวน 
1 เครื่อง   (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปี 2562 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

จํานวน 30,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธภายในตําบล  
ประจําปี  2564   
เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อเปนการเสริมสร้างความ
รู้ในการป้องกันตนเองจากโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น 
ๆ โดยจัดอบรมให้ความรู้แกกลุมเยาวชน ประชาชนกลุมเสี่ยง รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการรณรงคสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคเอดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แกกลุมเสี่ยงได้รู้จักวิธีการป้องกันตน
เองจากโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 
67 (7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557    (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 9 แนวทางที่ 2 
ลําดับที่ 4 หน้า 106)

จํานวน 10,000 บาท
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2.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    ประจําปี  
2564  เพื่อจายเปนคาวัคซีน คาเวชภัณฑ คาสํารวจประชากรสุนัข
แมว คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการเปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 9   แนวทางที่  1   
ลําดับที่ 3   หน้า 104)

จํานวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ทรายอะเบท สารเคมีพนกํายุง ชุดตรวจหา
สารเสพติด วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่น ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,417,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,070,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,070,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 741,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตําแหนงผู้
อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงาน  
จ้างทั่วไปและตามภารกิจ 
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งบดําเนินงาน รวม 286,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านๆได้ตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(2) คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  
ตอเติม  เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ   เชน  คาจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูล  คาบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด  จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาปราบวัชพืช  
ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  และสื่อสิ่งพิมพตางๆ จ้างเหมาประเมินองคกร  จ้างเหมา
พนหมอกควัน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัด
ฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ  ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน       
         (1) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ  เพื่อจายเปนคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตางๆ  
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ 
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้

จํานวน 20,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เพื่อจายเปน
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร     
 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

   (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
              เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ประเภทตางๆ เชน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี    
          (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง               
          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปน
ต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม เชน อาคารสํานักงาน  ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งกอสร้างอื่นๆ 

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  ฯลฯ  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง                                                                        เช
น  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน                                                                  น้
ำมันเชื้อเพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถ
ยนต                                                                        
 และรถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนยา  เครื่องพน
หมอกควัน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผน
ดิสก                                                    โปรแกรมและ
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร

งบลงทุน รวม 61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เก้าอี้สํานักงานสําหรับเจ้าหน้าที่ อบต. จํานวน 1 ตัว ๆละ 3,000 
บาท                       (รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 3,000 บาท

2.โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว                                                  
                      (รายการนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้งจายตามราคาท้องถิ่น)

จํานวน 7,000 บาท

ครุภัณฑกอสร้าง

1. เครื่องตบดิน  จํานวน  1 เครื่อง   
(ตั้งตามเกณฑราคากลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑปี 2562 )

จํานวน 21,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพไม
น้อยกวา  19  นิ้ว  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถใน    การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย   จํานวน 
1 เครื่อง   (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปี 2562 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

จํานวน 30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,177,100 บาท
งบลงทุน รวม 2,067,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,067,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการซอมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยพอใจ บริเวณบ้าน
นายแดง สังขผาด หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว  20 เมตร  
สูงโดยเฉลี่ย 1.60  เมตร   พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 1 
ลําดับที่ 6 หน้า 33 )

จํานวน 180,000 บาท

2.โครงการซอมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยพอใจ บริเวณบ้าน
นายกู้เกียรติ  แซเซียว หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 12 
เมตร  สูงโดยเฉลี่ย 1.60  เมตร  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทาง
ที่ 1 ลําดับที่ 8 หน้า 34 )

จํานวน 108,000 บาท

3.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเทถนน ค.ส.ล. ชวงบ้านยายผัง 
ศิลาอาศน ถึงบ้านนางพิศมัย  นิลเกษมหมูที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา      592 ตารางเมตร  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 1 
ลําดับที่ 11 หน้า 34 )

จํานวน 414,000 บาท
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4.โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยศาลเจ้าแมสุมามาลย หมูที่ 1   
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือคิด
เปนปริมาตรดินลูกรัง ไมน้อยกวา 196 ลบ.ม.  พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 1 )
"

จํานวน 22,500 บาท

5.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเล้าหมู นายซูตั้ง หัชลีฬหา หมูที่ 
2   
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  120 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร   
หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  360 ตารางเมตร  พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 67 (1)     (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 28 หน้า 37 )

จํานวน 201,600 บาท

6.โครงการกอสร้าง ค.ส.ล. ซอยประชารวมใจ  หมูที่ 3                  
                           ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว  200 เมตร     
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร    หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  700 
ตารางเมตร   พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1)   (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 48 
หน้า 41 )

จํานวน 392,000 บาท

7.โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพักริมถนนสายตราดแหลม
ศอก บริเวณบ้านนาวาตรีอนันต ศิลาอาสน ถึงบ้านนายปรีชา สงวน
ช้อย หมูที่ 4 ระยะทาง 198 เมตร ทอระบายน้ําขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.80 เมตร บอพัก 13 ชุด  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทาง
ที่ 1 ลําดับที่ 62 หน้า 43 )

จํานวน 610,000 บาท

8.โครงการกอสร้างถนนลูกรัง  ซอยจัดสรร หมูที่ 5   
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 148 เมตร  หนาเฉลี่ย 1 ม.หรือคิดเปน
ปริมาตรดินลูกรัง ไมน้อยกวา 1,184 ลบ.ม.   พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 4 หน้า 2 )

จํานวน 139,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บริเวณบ้านนายบุญตอน บางชะลา 
หมูที่ 1   
 ระยะทาง 80 เมตร  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 68 (2) (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 5  แนว
ทางที่ 5 ลําดับที่ 5 หน้า 9 )

จํานวน 42,000 บาท

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยรวมญาติ  หมูที่ 5  ระยะทาง 
120 เมตร
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 68 (2) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ยุทธศาสตรที่ 5  แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 2 หน้า 8 )

จํานวน 48,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดตราด      
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยโชคดี บริเวณบ้านนางสาว
เพ็ญพร  ถอดรูป    หมูที่ 1  ระยะทาง 30 เมตร  พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 68 (2) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 5  แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 4 หน้า 9 )

จํานวน 20,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,221,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,221,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมา
ทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอ
เติม  เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ   เชน  คาจ้างเหมาจัด
เก็บข้อมูล  คาบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด  จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาปราบวัชพืช  
ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  และสื่อสิ่งพิมพตางๆ จ้างเหมาประเมินองคกร  จ้างเหมา
พนหมอกควัน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัด
ฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ  ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

จํานวน 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ตราด

จํานวน 700,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยูในสภาพที่ใช้
งานได้ดี  

ค่าวัสดุ รวม 311,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนตและรถ
จักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนยา  เครื่องพนหมอกควัน
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ 
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 81,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 60 ใบ ขนาด 120
 ลิตร     
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 8 แนว
ทางที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า 102)    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 97,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 86,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 86,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  โครงการที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบ้าน  ประจําปี   2564     
                         
เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า 
98)

จํานวน 36,500 บาท

2.โครงการเฝ้าระวังการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  
ประจําปี  2564  
เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 
ฯลฯเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก  ที่
มท 816.5/ว 2726  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560   (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 10 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 2 
หน้า 107)

จํานวน 10,000 บาท
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3. โครงการรณรงครักษาความสะอาดภายในตําบล ประจําปี 2564   
                   เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาเชาเต็นท คาตอบ
แทนวิทยากร  คาจ้างเหมาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่มคาจัด
ดอกไม้ในพิธีเปิด คาของขวัญของรางวัล คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯเปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 67 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 8 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 
101)

จํานวน 20,000 บาท

4.โครงการสงเสริมอาชีพให้แกประชาชน ประจําปี  2564              
                                      เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในโครงการ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 68 (7)   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 94)

จํานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดตราด (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด) 
โครงการงานระกําหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด   ประจําปี  
2564                                       พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (7) 
(12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 5  แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 2/ 2.1หน้า 66

จํานวน 11,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

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

1. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจําปี 2564 เพื่อจายเปนคาเชาเวทีและเครื่อง
ขยายเสียงและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 15 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน้า 
120)

จํานวน 10,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการแขงขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านภายในตําบล  ประจําปี 
 2564                          เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาถ้วย
รางวัลและหรือของรางวัล คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการแขงขันและการ
จัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 67 (6) 
(8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 11 แนว
ทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 110)

จํานวน 30,000 บาท
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2. โครงการแขงขันกีฬายุวชนภายในตําบล  ประจําปี  2564           
                                  เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาถ้วย
รางวัลและหรือของรางวัล คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการแขงขันและการ
จัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน     มาตรา 67 
(6)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ   การสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 13 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 
หน้า 117)

จํานวน 20,000 บาท

3.คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันในนามของ อบต.          
                                       เพื่อจายเปนคาชุดกีฬา คาอุปกรณที่
ใช้ในการแขงขัน ฯลฯเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 11 
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า 110)

จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาขายกีฬา
ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง
เสาตาขายกีฬา ฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการงานวันผู้สูงอายุ  ประจําปี  2564                              
                                เพื่อจายเปนคาใช้จายคาป้ายโครงการ คา
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณที่ในตามโครงการ คาของรางวัล คาเครื่องดื่ม ฯลฯ เปนไป
ตาม พ.ร.บ.สภาตําและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 67 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 15 
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 120)

จํานวน 10,000 บาท

2.โครงการงานวันตราดรําลึก ประจําปี 2564                             
                                    เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแตงขบวนรถ
งานตราดรําลึกพร้อมนํารถรวมขบวนแหรอบตัวเมืองตราด  เปนไป
ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 66 , 68 (10) (12) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการ     ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 15 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 2 
หน้า  120)

จํานวน 10,000 บาท

3.โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  ประจําปี 2564             
                               เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาเชาเวที
กลางและเครื่องขยายเสียง คาเชาเต็นท คาจัดดอกกไม้ในพิธีเปิด คา
ของขวัญของรางวัล คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตกแตงเวที ฯลฯเปน
ไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66 , 68 (10) (12) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการ     ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 15 แนวทางที่ 1 
ลําดับที่ 4 หน้า  120)

จํานวน 30,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนจังหวัดตราด (ที่ทําการปกครองจังหวัดตราด) 
โครงการงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง   
ประจําปี  2564                            พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
มาตรา 67 (8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ยุทธศาสตรที่ 5  แนวทางที่ 5   ลําดับที่ 1/ 1.1 หน้า 64)

จํานวน 11,000 บาท

(2) อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด     
โครงการงานปีใหม-กาชาด  ประจําปี  2564                             
                               พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (8) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  
แนวทางที่ 5   ลําดับที่ 2/ 2.1หน้า 65)

จํานวน 11,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปน
คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมา
ทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอ
เติม  เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ   เชน  คาจ้างเหมาจัด
เก็บข้อมูล  คาบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด  จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาปราบวัชพืช  
ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  และสื่อสิ่งพิมพตางๆ จ้างเหมาประเมินองคกร  จ้างเหมา
พนหมอกควัน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัด
ฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ  ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

จํานวน 270,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้        สี ทินเนอร แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก ฯลฯ
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 386,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 386,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 386,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาใช้จายในการปลูกป่าชดเชยและบํารุงรักษาป่าที่ปลูก            
                          เพื่อจัดสรรงบประมาณปลูกป่าชดเชยและ
บํารุงรักษาป่าที่ปลูกตามแนวทางที่กฎกระทรวงและการขออนุญาต
ทําประโยชนในเขตป่า พ.ศ.2558 กําหนดไว้ แจ้งตามหนังสือศูนย
ป่าไม้จังหวัดตราด ที่ ทส 1322.10/606 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2560  (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 15)

จํานวน 346,900 บาท

2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ประจําปี 2564 เพื่อจาย
เปนคาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯเปนไป
ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 67 (7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่มท 0891/ว164  ลงวันที่ 26  มกราคม 2558  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 8 แนวทาง
ที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า 100)

จํานวน 20,000 บาท

3. โครงการกําจัดขยะในแหลงน้ําธรรมชาติ  ประจําปี  2564          
                             เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯ เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 
67 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 8 แนวทางที่ 2 
ลําดับที่ 1 หน้า 103)

จํานวน 10,000 บาท
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4.โครงการปลูกป่าชายเลนและปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
ประจําปี  2564  เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการ ฯลฯเปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 67 (7)  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 8 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 2 
หน้า 99)

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,743,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,553,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมา
ทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอ
เติม  เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ   เชน  คาจ้างเหมาจัด
เก็บข้อมูล  คาบันทึกข้อมูล จปฐ.  คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด  จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาปราบวัชพืช  
ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  และสื่อสิ่งพิมพตางๆ จ้างเหมาประเมินองคกร  จ้างเหมา
พนหมอกควัน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาล้างอัด
ฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ  ที่เปนกิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

จํานวน 70,000 บาท

วันที่พิมพ : 9/2/2564  11:28:29 หน้า : 39/44



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
              เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ประเภทตางๆ เชน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ
 ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ดี    
          (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง               
          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปน
ต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวา
เดิม เชน อาคารสํานักงาน  ห้องทํางาน ห้องประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งกอสร้างอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 733,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  ฯลฯ  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้        สี ทินเนอร แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง และหลอลื่นตาง ๆ ใช้กับรถยนตและรถ
จักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนยา  เครื่องพนหมอก
ควัน  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สาร
ส้ม ปูนขาว วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่น 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2  แนว
ทางที่ 1   ลําดับที่ 1 หน้า 49)
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมาตรวัดน้ําประปา
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  แนว
ทางที่ 2   ลําดับที่ 5 หน้า 50)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับงานกิจการประปาของ อบต.หนอง
คันทรง

งบลงทุน รวม 190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

1.เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณครบชุด(รายการ
นี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑปี 2562 และอบต. ตั้ง
จายตามราคาท้องถิ่น)
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
ยุทธศาสตรที่ 2  แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 4 หน้า 4 )

จํานวน 25,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 165,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการขยายเขตประปา อบต. ซอยชลประทาน- ชายทุง หมูที่ 2  
 ทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 875 เมตร  พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 68 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2  แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 4 หน้า 4 )

จํานวน 165,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,222,800 บาท

งบกลาง รวม 9,222,800 บาท
งบกลาง รวม 9,222,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5  ของคาจ้าง พนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบล ทั้งหมด  
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ท ก.จ และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ท ก.จ และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว
 4127 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,652,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูง
อายุ  ประจําปีงบประมาณ  2564      
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนว
ทางที่ 7 ลําดับที่ 2.2 หน้า 98) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 พ
.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542  

วันที่พิมพ : 9/2/2564  11:28:29 หน้า : 42/44



เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 926,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ     
ประจําปีงบประมาณ  2564    
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนว
ทางที่ 7 ลําดับที่ 2.3 หน้า 98) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 พ
.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542    

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส  ประจําปีงบประมาณ  2564   
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่12 แนว
ทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า 114) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 พ.ร
.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542  

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน  ซึ่งไมสามารถ
คาดการณลวงหน้าได้ เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือ
กรณีที่มีความจําเปนต้องจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจาย
ไว้  หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก
ประชาชน หรือ  กรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจายจากเงิน
ประเภทนี้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560

รายจายตามข้อผูกพัน

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง ไมน้อยกวาร้อยละ 
40  ของงบประมาณที่ได้รับบจัดสรร

จํานวน 100,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2536  ใน
อัตราร้อยละ  1  ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจาย
ประจําปี โดยไมรวมเงินอุดหนุน รายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงิน
ที่มีผู้อุทิศให้  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 23056
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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