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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 
************** 

 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการ  และแนวนโยบายในการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ดังต่อไปนี้ 
 1.   สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันที่ 31  กรกฏาคม  พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนต าบล         
ไทยาวาส  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   จ านวน  42,054,137.02  บาท 
1.1.2 เงินสะสม      จ านวน  16,343,612.64  บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  13,756,984.83  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  2 โครงการ  

รวม  124,000.00  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน   17   โครงการ  

รวม 1,384,328.00  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง      -    บาท 
2.   การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ วันที่ 31 กรกฏาคม  พ.ศ.2562  
 (1)   รายรับจริง  จ านวน  26,909,761.16  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร     จ านวน  3,727,516.42  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   จ านวน    589,941.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน    252,593.87  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน  1,346,240.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน    155,000.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน     จ านวน              0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน  12,648,906.87  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน   8,189,563.00  บาท 
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 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน     1,249,000.00  บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  18,135,369.08  บาท   ประกอบด้วย 

  งบกลาง      จ านวน     5,020,878.20  บาท 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  จ านวน       7,771,876.00  บาท 
  งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  จ านวน      4,265,922.67   บาท 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   จ านวน       411,096.00  บาท 
    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)    จ านวน                0.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)            จ านวน        665,596.21  บาท 
 (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน       1,249,000.00  บาท 
 (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม       จ านวน      1,009,000.00  บาท 

(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม      จ านวน                 0.00  บาท 
(7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้        จ านวน                 0.00  บาท 

 



4 
 

  

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รหัส
บัญชี 

รายรับจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง     

    หมวดภาษีอากร 411000 3,480,177.46 3,670,000.00 3,660,000.00 
    หมวดค่ า ธ รรม เนี ยมค่ าปรั บและ
ใบอนุญาต 

412000 435,216.00 1,036,000.00 1,101,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  413000 323,664.28 500,000.00 400,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

414000 1,599,495.00 1,910,000.00 1,810,000.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  415000 103,500.00 212,000.00 220,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน 416000 0.00 10,000.00 200,000.00 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง  5,942,052.74 7,338,000.00 7,391,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

420000    

     หมวดภาษีจัดสรร   421000 16,434,951.18 18,662,000.00 18,609,000.00 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 16,434,951.18 18,662,000.00 18,609,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

430000    

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  431002 8,618,856.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
      รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8,618,856.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

รวม  30,995,859.92 36,000,000.00 36,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 

2.1 รายจ่าย 
 

งบรายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี  2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 6,199,097.00 7,044,800.00 7,114,000.00 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
และค่าจ้างชั่วคราว) 

8,444,964.00 9,906,600.00 10,394,170.00 

   งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  

4,866,342.25 8,165,260.00 8,974,330.00 

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

2,783,068.89 9,700,840.00 8,979,500.00 

   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)  18,000.00 18,000.00 18,000.00 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  1,050,503.54 1,164,500.00 520,000.00 

     รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 23,361,975.68 36,000,000.00 36,000,000.00 
รวม 23,361,975.68 36,000,000.00 36,000,000.00 
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ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศร ี  จังหวัดนครปฐม 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 11,560,070.00 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 130,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  
          แผนงานการศึกษา  (00210) 1,896,130.00 
          แผนงานสาธารณสุข  (00220) 65,000.00 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 912,000.00 
          แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 3,367,800.00 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 265,000.00 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 90,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)  
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 8,655,000.00 
          แผนงานการเกษตร  (00320) 115,000.00 
          แผนงานการพาณิชย์  (00330) 1,830,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  (00400)  
          แผนงานงบกลาง  (00410) 7,114,000.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 36,000,000.00 
 

เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ือ
สมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
 

ด้านบริหารทั่วไป  (00100) 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
                          งาน                                    
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
 

00111 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

00112 

งานบริหารงาน
คลัง 

00113 
รวม 

งบบุคลากร 7,962,170 0 0 7,962,170 
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 1,537,600 0 0 1,537,600 
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 6,424,570 0 0 6,424,570 
งบด าเนินการ 2,746,000 0 661,000 3,407,000 
    ค่าตอบแทน 836,000 0 426,000 1,262,000 
    ค่าใช้สอย 960,000 0 80,000 1,040,000 
    ค่าวัสด ุ 610,000 0 140,000 750,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 340,000 0 15,000 355,000 
งบลงทุน 131,400 0 41,500 172,900 
    ค่าครุภัณฑ์ 131,400 0 41,500 172,900 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 18,000 0 18,000 
    รายจ่ายอื่น 0 18,000 0 18,000 

รวม 10,839,570 18,000 702,500 11,560,070 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
                           งาน 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

00121 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

00123 
รวม 

งบด าเนินการ 10,000 90,000 100,000 
    ค่าใช้สอย 10,000 90,000 100,000 
งบลงทุน 0 30,000 30,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 30,000 

รวม 10,000 120,000 130,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
 

แผนงานการศึกษา (00210) 
งาน 

 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
00211 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

00212 
รวม 

งบบุคลากร 333,000 0 333,000 
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 333,000 0 333,000 
งบด าเนินการ 655,430 355,900 1,011,330 
    ค่าตอบแทน 26,000 0 26,000 
    ค่าใช้สอย 479,430 102,900 582,330 
    ค่าวัสด ุ 60,000 253,000 313,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 90,000 0 90,000 
งบลงทุน 107,800 0 107,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 107,800 0 107,800 
งบเงินอุดหนุน 0 444,000 444,000 
    เงินอุดหนุน 0 444,000 444,000 

รวม 1,096,230 799,900 1,896,130 
 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 
                             งาน 
 
งบ                                

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

00223 

รวม 

งบด าเนินการ 65,000 65,000 
    ค่าใช้สอย 65,000 65,000 

รวม 65,000 65,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
                          งาน 
   
งบ                               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

00231 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

00232 
รวม 

งบบุคลากร 589,000 0 589,000 
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 589,000 0 589,000 
งบด าเนินการ 193,000 130,000 323,000 
    ค่าตอบแทน 193,000 0 193,000 
    ค่าใช้สอย 0 130,000 130,000 

รวม 782,000 130,000 912,000 
 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
                  งาน 
   
 
งบ                            

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
00241 

งานไฟฟ้าถนน 
 

00242 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
00244 

รวม 

งบบุคลากร 1,510,000 0 0 1,510,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,510,000 0 0 1,510,000 
งบด าเนินการ 1,128,000 160,000 480,000 1,768,000 
    ค่าตอบแทน 328,000 0 0 328,000 
    ค่าใช้สอย 275,000 10,000 480,000 765,000 
    ค่าวัสด ุ 520,000 150,000 0 670,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 0 5,000 
งบลงทุน 13,800 0 0 13,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 13,800 0 0 13,800 
งบเงินอุดหนุน 0 76,000 0 76,000 
    เงินอุดหนุน 0 76,000 0 76,000 

รวม 2,651,800 236,000 480,000 3,367,800 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
                                งาน 
  
 งบ                                

งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

00252 

รวม 

งบด าเนินการ 265,000 265,000 
    ค่าใช้สอย 265,000 265,000 

รวม 265,000 265,000 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
                  งาน 
  
 งบ                                

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

00262 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
00263 

รวม 

งบด าเนินการ 60,000 30,000 90,000 
    ค่าใช้สอย 60,000 30,000 90,000 

รวม 60,000 30,000 90,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ  (00300) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
                            งาน 
   
งบ                                

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

00312 

รวม 

งบลงทุน 8,655,000 8,655,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 8,655,000 8,655,000 

รวม 8,655,000 8,655,000 
 

แผนงานการเกษตร (00320) 
                                    งาน 
  งบ                                

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

00321 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้ 
00322 

รวม 

งบด าเนินการ 70,000 45,000 115,000 
    ค่าใช้สอย 0 45,000 45,000 
    ค่าวัสด ุ 70,000 0 70,000 

รวม 70,000 45,000 115,000 
 

แผนงานการพาณิชย์ (00330) 
                    งาน 
  
 งบ                                

งานกิจการประปา 
 

00332 

รวม 

งบด าเนินการ 1,830,000 1,830,000 
    ค่าใช้สอย 330,000 330,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000 1,500,000 

รวม 1,830,000 1,830,000 
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ด้านการด าเนินงานอื่น  (00400) 
งบกลาง (00400) 
                       งาน                                    
งบ 

งานงบกลาง 
00411 

รวม 

งบกลาง 7,114,000 7,114,000 
    งบกลาง 7,144,000 7,114,000 

รวม 7,144,000 7,114,000 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ฉบับที่  6 พ.ศ.2552  
มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  และโดยอนุมัติ
ของนายอ าเภอนครชัยศรี   
 ข้อ  1   ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 ข้อ  2   ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  36,000,000  บาท   
 ข้อ  4   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  36,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป (00100)  

          แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 11,560,070 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 130,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  

          แผนงานการศึกษา  (00210) 1,896,130 

          แผนงานสาธารณสุข  (00220) 65,000 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 912,000 

          แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 3,367,800 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 265,000 

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 90,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)  

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 8,655,000 

          แผนงานการเกษตร  (00320) 115,000 

          แผนงานการพาณิชย์  (00330) 1,830,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  (00400)  

          งบกลาง  (00410) 7,114,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 36,000,000 
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 ข้อ  5   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น -  บาท  ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย - 

 
 ข้อ  6   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ  7   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 
 
       (นายประสาท    รับพรพระ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 
 
 
 

          อนมุัต ิ
 
 
       (นายชาญวิทย์   ศุภกิจจานุสรณ์) 
             นายอ าเภอนครชัยศรี 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดภาษีอากร       
   ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3,500,000.00 
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,106,424.00 3,197,740.00 3,331,418.00 3,500,000.00 -100.00 0.00 
   ภาษีบ ารุงท้องที่ 58,741.94 52,977.79 57,381.46 80,000.00 -18.75 65,000.00 
   ภาษีป้าย 80,890.00 88,458.00 91,378.00 90,000.00 5.56 95,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 3,246,055.94 3,339,175.79 3,480,177.46 3,670,000.00   3,660,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต          
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41,447.00 4,524.00 31,101.00 60,000.00 -16.67 50,000.00 
   ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

70.00 90.00 
0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

   ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ 490.00 280.00 500.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
   ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 230,130.00 255,760.00 305,610.00 300,000.00 23.33 370,000.00 
   ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 9,442.00 8,522.00 11,542.00 15,000.00 0.00 15,000.00 
   ค่าปรับผู้ท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,900.00 7,200.00 6,700.00 10,000.00 60.00 16,000.00 
   ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 7,290.00 541,281.00 45,288.00 600,000.00 0.00 600,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

29,400.00 31,900.00 32,400.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
200 ตารางเมตร 

1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 -50.00 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 710.00 880.00 875.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 200.00 220.00 200.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 323,079.00 851,657.00 435,216.00 1,036,000.00   1,101,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          
   ค่าดอกเบี้ย 387,168.49 347,869.68 323,664.28 500,000.00 -20.00 400,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 387,168.49 347,869.68 323,664.28 500,000.00   400,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์          
   รายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์ 1,636,376.00 1,757,980.00 1,596,195.00 1,900,000.00 -5.26 1,800,000.00 
   รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 400.00 5,900.00 3,300.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์ 1,636,776.00 1,763,880.00 1,599,495.00 1,910,000.00   1,810,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดรายได้เบ็ดเตร็ด       
   ค่าขายแบบแปลน 60,500.00 208,500.00 103,500.00 210,000.00 4.76 220,000.00 
   รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 0.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตร็ด 60,500.00 208,500.00 103,500.00 212,000.00   220,000.00 
หมวดรายได้จากทุน          
   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,900.00 200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00   200,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร          
   ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 372,837.62 732,948.68 556,297.57 760,000.00 -1.32 750,000.00 
   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 7,097,880.60 7,268,353.83 7,445,808.13 7,500,000.00 1.33 7,600,000.00 
   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,916,272.65 2,007,161.58 2,264,788.68 2,400,000.00 4.17 2,500,000.00 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 181,685.82 144,635.07 186,426.82 250,000.00 -20.00 200,000.00 
   ภาษีสุรา 599,042.20 612,086.91 0.00 665,000.00 -100.00 0.00 
   ภาษีสรรพสามติ 1,288,544.70 1,475,057.45 2,370,940.10 1,600,000.00 56.25 2,500,000.00 
   ค่าภาคหลวงแร ่ 17,813.78 21,341.13 17,961.77 25,000.00 0.00 25,000.00 
   ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 23,795.91 22,119.02 21,507.41 40,000.00 -25.00 30,000.00 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ 

4,429,340.00 4,489,498.00 3,569,666.00 5,420,000.00 -7.75 5,000,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้้ าบาดาล 0.00 10.00 1,060.00 0.00 100.00 2,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,336.80 801.00 494.70 2,000.00 0.00 2,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,928,550.08 16,774,012.67 16,434,951.18 18,662,000.00   18,609,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

3,311,098.00 8,365,707.00 8,618,856.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,311,098.00 8,365,707.00 8,618,856.00 10,000,000.00   10,000,000.00 
รวมทุกหมวด 24,893,227.51 31,650,802.14 30,995,859.92 36,000,000.00   36,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ างบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 

ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น    36,000,000.00    บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
1. หมวดภาษีอากร      รวม  3,660,000.00  บาท 
 1.1 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง    จ านวน  3,500,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้  จากการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.ไทยาวาส  ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562  ประกาศใช้     
 1.2. ภาษีบ ารุงท้องที่     จ านวน       65,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
  1.3 ภาษีป้าย      จ านวน      95,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา   

 

2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   รวม  1,101,000.00  บาท 
2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน     50,000.00 บาท 

 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
 2.2  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา  จ านวน 1,000.00 บาท 
  ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้
เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 2.3  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน       1,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา 
 2.4 ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย   จ านวน    370,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้
มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 2.5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน     15,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา 
 2.6 ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน      16,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้
มากกว่าปีที่ผ่านมา 
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 2.7 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน       5,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา 
 2.8 ค่าปรับผิดสัญญา     จ านวน     600,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
 2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  40,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา 
 2.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร     จ านวน      1,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน      1,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากถือเกณฑ์การขออนุญาตจริงจากปีที่ผ่านมา 
 2.12 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ     จ านวน      1,000.00  บาท 
  ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม    400,000.00   บาท 
 3.1  ดอกเบี้ย      จ านวน    400,000.00   บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม   1,810,000.00  บาท 
 4.1 รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์  จ านวน  1,800,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
 4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ   จ านวน      10,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     รวม  220,000.00 บาท 
 5.1 ค่าขายแบบแปลน     จ านวน  220,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ตามที่จัดเก็บได้จริง 
 
6. หมวดรายได้จากทุน     รวม  200,000.00 บาท 
 6.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน    จ านวน  200,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากประมาณการจากการจะด าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดภาษีจัดสรร      รวม        18,609,000.00  บาท 
 1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน             750,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรได้น้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา 
 1.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน           7,600,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา 
 1.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน           2,500,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา 
 1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จ านวน              200,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่าน
มา 
 
 1.5 ภาษีสรรพสามิต     จ านวน            2,500,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา 
 1.6 ค่าภาคหลวงแร่     จ านวน               25,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่าน
มา 
 1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จ านวน               30,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่าน
มา 
 1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน 5,000,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่าน
มา 
 1.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล   จ านวน                  2,000.00      บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
 1.10 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ     จ านวน                  2,000.00      บาท 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     รวม  10,000,000.00  บาท 
  1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  และที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
 ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการจากรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา 
 
 



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

514,080.00 514,080.00 514,080.00 515,000.00 0 % 515,000

42,120.00 42,120.00 42,120.00 43,000.00 0 % 43,000

42,120.00 42,120.00 42,120.00 43,000.00 0 % 43,000

86,400.00 86,400.00 86,400.00 87,000.00 0 % 87,000

830,555.00 849,600.00 849,600.00 849,600.00 0 % 849,600

1,515,275.00 1,534,320.00 1,534,320.00 1,537,600.00 1,537,600

1,771,835.00 1,835,400.00 1,961,921.00 2,245,500.00 61.08 % 3,617,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

อ าเภอนครชยัศรี    จังหวัดนครปฐม

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

88,500.00 90,000.00 77,919.00 90,000.00 46.67 % 132,000

1,735,968.32 2,042,868.00 2,140,947.00 2,100,000.00 15.65 % 2,428,570

217,871.04 236,000.00 232,702.00 223,000.00 10.76 % 247,000

3,814,174.36 4,204,268.00 4,413,489.00 4,658,500.00 6,424,570

5,329,449.36 5,738,588.00 5,947,809.00 6,196,100.00 7,962,170

13,980.00 550.00 40,800.00 340,000.00 17.65 % 400,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

186,000.00 185,000.00 167,500.00 246,000.00 60.98 % 396,000

12,882.50 13,736.50 12,530.00 20,000.00 50 % 30,000

212,862.50 199,286.50 220,830.00 616,000.00 836,000

245,439.29 111,367.94 33,883.53 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 159,800.00 -6.13 % 150,000

3,500.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

151,192.00 190,484.00 57,990.00 250,000.00 -20 % 200,000

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ

รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าเชา่บ้าน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

130,006.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4,758.00 0.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000

4,840.00 4,620.00 4,860.00 10,000.00 0 % 10,000

1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000

25,655.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 45,147.00 0.00 0.00 0 % 0

375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการขดุลอกท่อระบายน้ าหมูบ่้านยายห้อง 

และพัฒนาพืน้ทีต่ าบลไทยาวาส

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว 5 ธันวามหาราช

โครงการธรรมาภิบาลเพือ่การบริหารจดัการองค์กร

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย  ระเบียบ  แผนงาน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  สมาชกิสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจา้ง

ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ และพวง

มาลา

ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิ อบต. พนักงานส่วน

ต าบล  พนักงานจา้ง  และผู้น าชมุชน ในการ

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการ

ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง

ค่าบอกรับวารสาร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 6,135.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 3,000.00 10,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 3,400.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 4,655.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 3,275.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 2,500.00 100 % 5,000

โครงการร่วมมือ ร่วมใจลดการใชถ้งุพลาสติก

โครงการลดภาวะโลกร้อนใชถ้งุผ้าแทนถงุพลาสติก

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning

 Day)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติให้แกพ่นักงานส่วนต าบล 

พนักงานจา้ง ผู้บริหาร สมาชกิสภา อบต.

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต  ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ  แผนงานเพือ่

เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพือ่

เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

ลูกจา้ง ผู้บริหาร สมาชกิสภา อบต.
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 375.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

0.00 47,780.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 16,540.00 0.00 0.00 0 % 0

97,564.53 114,100.46 121,443.41 250,000.00 0 % 250,000

664,329.82 540,849.40 233,506.94 797,300.00 960,000

58,324.00 92,025.00 63,518.00 197,000.00 -49.24 % 100,000

0.00 6,438.70 0.00 10,000.00 0 % 10,000

14,982.00 23,672.00 13,336.00 50,000.00 0 % 50,000

3,500.00 1,370.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

153,155.50 181,145.00 245,200.00 300,000.00 0 % 300,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าวสัดุ

วัสดุส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 

2560

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการเพิม่

ประสิทธิภาพปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น    

สมาชกิสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจา้ง (OD)

ท้องถิ่นร่วมใจน้อมส่งเสร็จพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย

ร้อยรักร้อยดวงใจ  ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สี

เหลืองเพือ่พ่อ

วัสดุงานบ้านงานครัว
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

51,585.00 53,140.00 26,600.00 120,000.00 -33.33 % 80,000

2,726.00 2,040.00 36,860.00 80,000.00 -75 % 20,000

284,272.50 359,830.70 385,514.00 807,000.00 610,000

218,798.33 203,957.42 212,397.15 300,000.00 0 % 300,000

3,761.05 0.00 650.56 10,000.00 -50 % 5,000

2,457.00 922.00 843.00 5,000.00 0 % 5,000

38,497.53 38,998.29 19,805.91 40,000.00 -25 % 30,000

263,513.91 243,877.71 233,696.62 355,000.00 340,000

1,424,978.73 1,343,844.31 1,073,547.56 2,575,300.00 2,746,000

47,000.00 0.00 9,095.00 12,600.00 -36.51 % 8,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

0.00 0.00 29,999.59 0.00 0 % 0

0.00 9,490.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 57,200.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าวสัดุ

เกา้อี้ส านักงาน

เคร่ืองเจาะกระดาษชนิดมือโยก

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง

เคร่ืองโทรสาร  แบบใชก้ระดาษธรรมดา

ชดุรับแขก (โซฟา)

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

วัสดุอื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 42,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

0.00 3,424.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 2,033.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,600

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 40,800.00 -100 % 0

780,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตู้ล าโพงเคล่ือนที่

รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา

แท่นบรรยาย (โพเด๊ียม)

พัดลมต้ังพืน้

โต๊ะประชมุสภาฯ

โต๊ะพับอเนกประสงค์

ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

พาทิชั่น (ฉากกั้นห้อง)

ม่าน

ตู้สาขาโทรศัพท์

โต๊ะท างาน

โต๊ะท างานชนิดเขา้มุม

ตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บานเปิด

ตู้เอกสารสูงบานเล่ือน

31



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 19,998.30 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500

7,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 21,800.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาว

ด า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  

แบบที ่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่

 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเยน็ (ชนิดถงัน้ าด้านล่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กล้องถา่ยภาพนิง่

ชดุล าโพงหอกระจายขา่ว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

3,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 4,300.00 86.05 % 8,000

0.00 9,300.00 2,800.00 0.00 0 % 0

5,580.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 6,200.00 -100 % 0

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA

อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24

 ชอ่ง แบบที ่1

เคร่ืองส ารองไฟ

เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  800AV

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 

หน้า/นาท)ี

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18

 หน้า/นาท)ี

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า(18

 หน้า/นาท)ี

เคร่ืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉดีหมึกพร้อม

ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เคร่ืองพิมพ์ (Multifunction) ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED สี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 6,200.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 2,100.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

905,470.00 118,514.00 107,925.89 550,300.00 131,400

905,470.00 118,514.00 107,925.89 550,300.00 131,400

18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

18,000.00 0.00 0.00 0.00 0

18,000.00 0.00 0.00 0.00 0

7,677,898.09 7,200,946.31 7,129,282.45 9,321,700.00 10,839,570

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมงบรายจา่ยอ่ืน

รวมงานบริหารทัว่ไป

รายจา่ยอื่น

งบรายจา่ยอ่ืน

รายจา่ยอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

รวมรายจา่ยอ่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

อปุกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ขนาด 24 

ชอ่ง แบบที่1

อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card

 Reader)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

3,533.00 3,700.00 0.00 0.00 0 % 0

1,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5,158.00 3,700.00 0.00 0.00 0

5,158.00 3,700.00 0.00 0.00 0

โครงการเวทีประชาคม เพือ่รับฟังปัญหาความ

ต้องการของประชาชนต าบลไทยาวาส

ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมตามโครงการ อบต.ไท

ยาวาส ออกหน่วยเคล่ือนทีบ่ริการประชาชน

ค่าใชจ้า่ยในการจดัเวทีประชาคมระดับต าบลเพือ่

ทบทวน และจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  

และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไทยาวาส

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าใชส้อย
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000

0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000

5,158.00 21,700.00 18,000.00 18,000.00 18,000

541,881.00 795,840.00 959,709.00 1,200,000.00 -100 % 0

14,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

374,130.00 384,720.00 296,570.00 520,000.00 -100 % 0

72,000.00 68,100.00 50,110.00 79,000.00 -100 % 0

1,002,011.00 1,290,660.00 1,348,389.00 1,841,000.00 0

1,002,011.00 1,290,660.00 1,348,389.00 1,841,000.00 0

งานบริหารงานคลงั

จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวิจยั  ประเมินผล หรือ

พัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใชเ่พือ่การจดัหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์  ทีดิ่น และ/หรือส่ิงกอ่สร้าง

รวมรายจา่ยอ่ืน

รายจา่ยอ่ืน

รายจา่ยอื่น

งบรายจา่ยอ่ืน

รวมงบบุคลากร

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง

เงินเดือนพนักงาน

งบบุคลากร

รวมงบรายจา่ยอ่ืน

รวมงานวางแผนสถิตแิละวชิาการ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 150,000.00 6.67 % 160,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

77,600.00 105,600.00 124,500.00 198,000.00 24.24 % 246,000

600.00 2,000.00 1,100.00 10,000.00 0 % 10,000

78,200.00 107,600.00 125,600.00 368,000.00 426,000

3,990.00 4,100.00 4,663.14 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

24,270.00 72,779.00 30,026.00 50,000.00 0 % 50,000

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

2,200.00 0.00 1,000.00 10,000.00 0 % 10,000

30,460.00 76,879.00 35,689.14 85,000.00 80,000

งบด าเนินงาน

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเชา่บ้าน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ

โครงการให้ความรู้ระบบแผนทีภ่าษี

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าใชส้อย

โครงการให้ความรู้เร่ืองแผนทีภ่าษี  และความรู้

ด้านภาษี
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

58,915.50 62,955.30 55,482.15 85,000.00 -5.88 % 80,000

36,226.00 42,200.00 810.00 45,000.00 33.33 % 60,000

95,141.50 105,155.30 56,292.15 130,000.00 140,000

9,129.00 7,839.00 3,720.00 10,000.00 50 % 15,000

9,129.00 7,839.00 3,720.00 10,000.00 15,000

212,930.50 297,473.30 221,301.29 593,000.00 661,000

0.00 0.00 14,017.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 8,667.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 12,412.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 9,630.00 0.00 0 % 0

2,996.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวสัดุ

เกา้อี้แถว 3 ทีน่ัง่

เกา้อี้ส านักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชกั

ตู้เหล็ก

ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน

เคร่ืองเจาะกระดาษชนิดมือโยก

ตู้กระจกบานเล่ือน

โตีะท างาน

ค่าบริการไปรษณีย์
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

3,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

16,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

2,790.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

25,376.00 0.00 81,626.00 34,200.00 41,500

25,376.00 0.00 81,626.00 34,200.00 41,500

1,240,317.50 1,588,133.30 1,651,316.29 2,468,200.00 702,500

8,923,373.59 8,810,779.61 8,798,598.74 11,807,900.00 11,560,070

รวมงานบริหารงานคลงั

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

เคร่ืองส ารองไฟ

เคร่ืองพิมพ์ชนิด  Dot Matrix Printer  แบบแคร่

ส้ัน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED สี

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาว

ด า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

1,382.40 900.00 0.00 0.00 0 % 0

1,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

2,882.40 900.00 0.00 30,000.00 10,000

2,882.40 900.00 0.00 30,000.00 10,000

2,882.40 900.00 0.00 30,000.00 10,000

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการต้ังด่านตรวจเพือ่ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ

ทางถนน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมค่าใชส้อย

โครงการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด

และควบคุมป้องกนัยาเสพติดในชมุชนต าบลไทยา

วาส

โครงการรณรงค์ ป้องกนัการแพร่ระบาดของยา

เสพติดและควบคุมป้องกนัยาเสพติดในชมุชน

โครงการรณรงค์สร้างจติส านึกของประชาชนใน

การป้องกนัและลดอบุัติเหตุบนท้องถนน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 68,325.00 0.00 100,000.00 -30 % 70,000

0.00 14,625.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000

0.00 82,950.00 0.00 115,000.00 90,000

0.00 82,950.00 0.00 115,000.00 90,000

0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1,284.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

1,284.00 56,000.00 48,000.00 40,000.00 30,000

1,284.00 56,000.00 48,000.00 40,000.00 30,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใชส้อย

รวมงบด าเนินงาน

ค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงับอคัคีภัย

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

สายส่งน้ าดับเพลิง

หัวฉดีน้ าดับเพลิง (หัวฟ็อกซ์)

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ชดุผจญเพลิงส าหรับดับเพลิงนอกอาคาร

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

1,284.00 138,950.00 48,000.00 155,000.00 120,000

4,166.40 139,850.00 48,000.00 185,000.00 130,000

0.00 0.00 0.00 54,000.00 235.19 % 181,000
0.00 112,800.00 118,440.00 232,000.00 -44.83 % 128,000
0.00 24,000.00 24,000.00 36,000.00 -33.33 % 24,000

0.00 136,800.00 142,440.00 322,000.00 333,000

0.00 136,800.00 142,440.00 322,000.00 333,000

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -23.53 % 26,000

0.00 0.00 0.00 34,000.00 26,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง

เงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

ค่าตอบแทน

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมงบบุคลากร

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

19,506.00 12,126.00 11,904.00 20,000.00 0 % 20,000

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

0.00 5,805.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 375.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 1,500.00 5,000.00 0 % 5,000

0.00 0.00 1,625.00 5,000.00 0 % 5,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 4,200.00 33,881.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 37,400.00 -4.55 % 35,700

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ

โครงการคุณธรรมสร้างคน คนสร้างชาติ

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ และ

เพศสัมพันธ์แกเ่ยาวชนในโรงเรียน

โครงการเด็กไทยาวาส ผมสวยไร้เหา

โครงการตรวจสุขภาพเพือ่เตรียมความพร้อมเด็ก

กอ่นวัยเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 24,860.00 -4.55 % 23,730

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

0.00 0.00 375.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 375.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 2,825.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 375.00 5,000.00 0 % 5,000

19,506.00 22,131.00 53,235.00 117,260.00 479,430

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

0.00 0.00 0.00 15,000.00 60,000

0.00 0.00 3,521.45 40,000.00 100 % 80,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 3,521.45 40,000.00 90,000

19,506.00 22,131.00 56,756.45 206,260.00 655,430

โครงการหนูน้อยมือสะอาด

วัสดุการศึกษา

รวมค่าวสัดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวสัดุ

โครงการอบรมให้ความรู้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล้กปลอด

โรค

รวมค่าใชส้อย

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาส าหรับ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))

โครงการหนูน้อยฟันสวย  สุขภาพฟันดี

โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี

โครงการอบรมวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,200

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

0.00 0.00 4,280.00 0.00 0 % 0

0.00 6,848.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,400

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

0.00 0.00 23,940.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,100

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,900

ตู้เยน็

เตาแกส๊

โต๊ะเด็กอนุบาล

ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

ชั้นวางอเนกประสงค์

เกา้อี้ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

ตู้เอกสารเต้ียโล่ง

เตียงพยาบาลเด็ก

อา่งล้างจาน

โต๊ะท างาน

ตู้เอกสารสูงโล่ง

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เกบ็เอกสาร 2 บานเปิด
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

0.00 25,948.00 28,220.00 0.00 107,800

0.00 25,948.00 28,220.00 0.00 107,800

19,506.00 184,879.00 227,416.45 528,260.00 1,096,230

0.00 90,240.00 102,520.00 107,800.00 -4.55 % 102,900

68,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

68,960.00 90,240.00 102,520.00 107,800.00 102,900

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 16

 ชอ่ง

รวมค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองส ารองไฟ

รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใชจ้า่ยในโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ

บริหารสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

งบด าเนินงาน

รวมค่าใชส้อย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

225,146.40 218,442.24 231,577.68 258,700.00 -2.2 % 253,000

225,146.40 218,442.24 231,577.68 258,700.00 253,000

294,106.40 308,682.24 334,097.68 366,500.00 355,900

441,000.00 436,000.00 447,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 452,000.00 -1.77 % 444,000

441,000.00 436,000.00 447,000.00 452,000.00 444,000

441,000.00 436,000.00 447,000.00 452,000.00 444,000

735,106.40 744,682.24 781,097.68 818,500.00 799,900

754,612.40 929,561.24 1,008,514.13 1,346,760.00 1,896,130

0.00 12,700.00 26,500.00 0.00 0 % 0

รวมงบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

ค่าอาหารเสริม (นม)

รวมค่าวสัดุ

ค่าวสัดุ

รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสขุ

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

ค่าใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์การฉดีวัคซีนป้องกนั

โรคพิษสุนัขบ้าและการคุมก าเนิด

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน
งบด าเนินงาน

รวมเงินอุดหนุน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

1,400.00 8,250.00 7,200.00 10,000.00 50 % 15,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 375.00 5,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 2,375.00 5,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 375.00 3,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 1,500.00 0.00 0 % 0

โครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ

ค่าใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุม

ไขเ้ลือดออก

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัพิษภัยของบุหร่ี

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย

มะเร็งเต้านม

โครงการหมอหมูบ่้าน

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทุพลภาพและด้อบ

โอกาส

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุารณวลัยลักษณ์ 

อคัรราชกมุารี

โครงการไทยาวาสร่วมใจ ผู้สุงวัยใส่ใจสุขภาพชอ่ง

ปาก

โครงการโภชนาการถกูวิธีชวีียนืยาว

โครงการด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชด าริ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 4,075.00 5,000.00 -100 % 0

1,400.00 20,950.00 45,700.00 88,000.00 65,000

1,400.00 20,950.00 45,700.00 88,000.00 65,000

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

30,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0

30,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0

31,400.00 20,950.00 45,700.00 168,000.00 65,000

31,400.00 20,950.00 45,700.00 168,000.00 65,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 356,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคติดต่อ

เงินอดุหนุนเอกชน

เงินอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใชส้อย

รวมงบด าเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน

อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางตาม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมูท่ี ่1 - 

หมูท่ี ่4

รวมเงินอุดหนุน

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 233,000

0.00 0.00 0.00 0.00 589,000

0.00 0.00 0.00 0.00 589,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 193,000

0.00 0.00 0.00 0.00 193,000

0.00 0.00 0.00 0.00 193,000

0.00 0.00 0.00 0.00 782,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000.00

0.00 50,375.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

รวมค่าตอบแทน

รวมงบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาสต าบลไทยาวาส

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลไทยาวาส

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

1,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

0.00 0.00 51,675.00 0.00 0 % 0

1,350.00 50,375.00 51,675.00 70,000.00 130,000

1,350.00 50,375.00 51,675.00 70,000.00 130,000
1,350.00 50,375.00 51,675.00 70,000.00 130,000

1,350.00 50,375.00 51,675.00 70,000.00 912,000

โครงการส่งเสริมคุณภาพชวีิต สิทธิ เสรีภาพ และ

ความเท่าเทียมกนัโดยค านึงถงึศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ “สูงวัยอยา่งมี

คุณภาพ  สุขภาพกาย สุขภาพใจแขง็แรง”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลไทยาวาส

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวมงบด าเนินงาน
รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

อบรมและฝึกอาชพีเพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้สุง

อายใุห้พึง่ตนเองได้

รวมค่าใชส้อย
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

436,912.40 221,220.00 473,600.00 631,000.00 6.18 % 670,000

28,000.00 0.00 28,000.00 42,000.00 0 % 42,000

327,000.00 324,000.00 450,145.00 576,000.00 24.48 % 717,000

33,000.00 36,000.00 54,581.00 64,000.00 26.56 % 81,000

824,912.40 581,220.00 1,006,326.00 1,313,000.00 1,510,000

824,912.40 581,220.00 1,006,326.00 1,313,000.00 1,510,000

4,114.10 1,258.00 14,917.00 150,000.00 33.33 % 200,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

51,600.00 35,300.00 64,000.00 78,000.00 38.46 % 108,000

9,343.50 0.00 1,600.00 10,000.00 0 % 10,000

65,057.60 36,558.00 80,517.00 248,000.00 328,000

งบบุคลากร

แผนงานเคหะและชมุชน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเชา่บ้าน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

167,565.00 22,185.34 447,568.03 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 220,000.00 0 % 220,000

5,800.00 25,372.00 15,588.00 30,000.00 0 % 30,000

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

0.00 0.00 6,910.00 20,000.00 0 % 20,000
173,365.00 47,557.34 470,066.03 280,000.00 275,000

8,079.00 24,723.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

2,039.65 105,470.00 61,313.80 140,000.00 -100 % 0

194,969.65 228,453.94 220,360.55 300,000.00 0 % 300,000

25,570.00 37,520.00 24,925.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

128,201.97 503,179.61 84,305.00 350,000.00 -57.14 % 150,000

358,860.27 899,346.55 390,904.35 880,000.00 520,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ขดุดิน ถมดิน 

พ.ศ.2543 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม

วัสดุอื่น

รวมค่าวสัดุ

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000

597,282.87 983,461.89 941,487.38 1,413,000.00 1,128,000

0.00 0.00 9,095.00 0.00 0 % 0

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

0.00 3,424.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 2,033.00 10,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์

ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ

ตู้กระจกบานเล่ือน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เกา้อี้ส านักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบด าเนินงาน

ชดุทดสอบความขน้เหลวคอนกรีต (Slump Test 

Set)

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง

เคร่ืองตัดถนน

โต๊ะท างาน

พาทิชั่น (ฉากกั้นห้อง)

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเปิด

ตู้เหล็กใส่เอกสาร 24 ชอ่ง

เคร่ืองสกดัคอนกรีต
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,300

0.00 0.00 0.00 28,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

790.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองวัดคุณภาพน้ า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แบบหล่อทรงเหล่ียม ชนิดเหล็ก

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า

กล้องวัดมุม แบบอเิลคทรอนิกส์

สว่านไฟฟ้าโรตาร่ี

ครุภัณฑ์ส ารวจ

เล่ือยโซ่ยนต์

สว่านไฟฟ้า

เคร่ืองเชื่อมโลหะ

เล่ือยชกัแบบพกพา

เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็

เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณดาวเทียม

เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

3,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2,790.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

23,170.00 202,924.00 111,928.00 404,900.00 13,800

349,890.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

349,890.00 0.00 0.00 0.00 0

373,060.00 202,924.00 111,928.00 404,900.00 13,800

1,795,255.27 1,767,605.89 2,059,741.38 3,130,900.00 2,651,800

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 

Network

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/

นาท)ี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)

เคร่ืองพิมพ์ Designjet รุ่น 24 นิว้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่

 1

รวมงบลงทุน

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการป้ายชื่อซอย - ถนนภายในพืน้ทีต่ าบลไท

ยาวาส

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA

เตร่ืองส ารองไฟ

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 428.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

0.00 428.00 0.00 10,000.00 10,000

25,490.00 18,630.00 0.00 50,000.00 200 % 150,000

25,490.00 18,630.00 0.00 50,000.00 150,000

25,490.00 19,058.00 0.00 60,000.00 160,000

0.00 0.00 0.00 68,900.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 255,000.00 -100 % 0

รวมค่าวสัดุ

รวมค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

งานไฟฟ้าถนน

อดุหนุนการไฟฟ้าอ าเภอนครชยัศรี เพือ่ขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยคลองสวนหมาก 3 

(บ้านนายไพโจน์  ตรีทิพากจิ) หมูท่ี ่3

อดุหนุนการไฟฟ้าอ าเภอนครชยัศรี เพือ่ขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยท่าตลาด 6 (บ้านนาย

ถนัด) หมูท่ี ่1

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

รวมงบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 88,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,000

0.00 0.00 0.00 412,400.00 76,000

0.00 0.00 0.00 412,400.00 76,000

25,490.00 19,058.00 0.00 472,400.00 236,000

325,520.00 353,935.00 430,289.60 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมงานไฟฟ้าถนน

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

อดุหนุนการไฟฟ้าอ าเภอนครชยัศรี เพือ่ขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ไทย

เขม้แขง็) หมูท่ี ่2

อดุหนุนการไฟฟ้าอ าเภอนครชยัศรีขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะบริเวณซอยท่าตลาด 5

(บ้านนายโผน – ชายแม่น้ า) หมูท่ี ่1

ค่าใชจ้า่ยในการก าจดัขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกลู

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

โครงการขดุลอกท่อระบายน้ าหมูบ่้ายยายห้อง หมู่

ที ่1
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 18,099.00 23,176.65 30,000.00 0 % 30,000

325,520.00 372,034.00 453,466.25 510,000.00 480,000

325,520.00 372,034.00 453,466.25 510,000.00 480,000

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
70,000.00 0.00 0.00 0.00 0
70,000.00 0.00 0.00 0.00 0

395,520.00 372,034.00 453,466.25 510,000.00 480,000
2,216,265.27 2,158,697.89 2,513,207.63 4,113,300.00 3,367,800

11,234.00 3,895.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ลดขยะ  ลดภาระของชมุชนต าบลไทยาวาส

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถงัรองรับขยะมูลฝอย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใชส้อย

รวมงบด าเนินงาน

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชมุชน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการจดัเวทีประชาคมระดับหมูบ่้าน 

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการจดัท าแผนชมุชน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

374.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

75,235.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 1,815.00 10,000.00 0 % 10,000

92,886.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

34,292.00 0.00 11,904.00 40,000.00 -25 % 30,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -66.66 % 10,000

0.00 0.00 156,817.85 50,000.00 0 % 50,000

0.00 1,758.00 4,375.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จประ

เจา้อยู่หัว 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)

ค่าใชจ้า่ยในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

 และสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

ค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

และผู้ด้อยโอกาสต าบลไทยาวาส

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และสร้าง

ความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจดัการ

โครงการน้ าคือชวีิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลง

เกษตรผสมผสานประชารัฐ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชนิี (วันแม่

แห่งชาติ)

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว (รัชกาลที ่10)

โครงการ อบต.ไทยาวาส ออกหน่วยเคล่ือนที่

บริการประชาชน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 3,425.00 5,000.00 50 % 10,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 1,500.00 5,000.00 0 % 5,000

0.00 13,375.00 0.00 0.00 0 % 0

33,045.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 13,065.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

โครงการประหยดัพลังงานไฟฟ้าชว่ยชาติ ชว่ยเรา

เอง

โครงการส่งเสริมอาชพีให้กบัประชาชนในการ

ประกอบอาชพี

โครงการอบรม  และส่งเสริมอาชพีให้แก่

ประชาชนต าบลไทยาวาส

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ชมุชน

โครงการส่งเสริมอ สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ชมุชน การสร้างอาชพีเพือ่สร้างรายได้แก่

ประชาชนต าบลไทยาวาส

โครงการรณรงค์  ป้องกนัการแพร่ระบาดของยา

เสพติดและควบคุมป้องกนัยาเสพติดในชมุชน

โครงการเวทีประชาคม  เพือ่รับฟังปัญหาความ

ต้องการของประชาชนต าบลไทยาวาส

โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

และการประชาคมท้องถิ่น  เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน

การจดัท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 2,825.00 0.00 0 % 0

247,066.00 32,093.00 182,661.85 187,500.00 265,000

247,066.00 32,093.00 182,661.85 187,500.00 265,000

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

297,066.00 32,093.00 182,661.85 187,500.00 265,000

297,066.00 32,093.00 182,661.85 187,500.00 265,000

0.00 0.00 55,933.80 50,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

รวมงบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัสิทธิสตรี

รวมค่าใชส้อย

โครงการรณรงค์การปัน่จกัรยานเพือ่สุขภาพ

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

แขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด (ไทยาวาสคัพ)

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติดต าบลไทยาวาส

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานกีฬาและนันทนาการ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

7,200.00 0.00 55,933.80 50,000.00 60,000

7,200.00 0.00 55,933.80 50,000.00 60,000

0.00 189,925.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

0.00 189,925.00 0.00 400,000.00 0

0.00 189,925.00 0.00 400,000.00 0

7,200.00 189,925.00 55,933.80 450,000.00 60,000

0.00 0.00 2,508.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

36,763.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพือ่สุขภาพต าบล

ไทยาวาส

รวมค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้

รวมค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กฬีา

โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุและประเพณีสรงน้ า

พระ (ประเพณีสงกรานต์)

โครงการลดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุและประเพณีสงค์

น้ าพระ (ประเพณีสงกรานต์)

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

2,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

3,875.00 3,775.00 1,519.00 10,000.00 -50 % 5,000

43,088.00 3,775.00 4,027.00 50,000.00 30,000

43,088.00 3,775.00 4,027.00 50,000.00 30,000

43,088.00 3,775.00 4,027.00 50,000.00 30,000

28,822.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

28,822.00 0.00 0.00 0.00 0

28,822.00 0.00 0.00 0.00 0

28,822.00 0.00 0.00 0.00 0

79,110.00 193,700.00 59,960.80 500,000.00 90,000

รวมค่าใชส้อย

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยหระทง

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

งานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเทีย่ว

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน

โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา

รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเทีย่ว

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์วัดไทยา

วาส (ท่ามอญ)

รวมค่าใชส้อย

ค่าใชส้อย

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

รวมงบด าเนินงาน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 1,064,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 835,900.00 -100 % 0

งบลงทุน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ปรับปรุงอาคารทีท่ าการ อบต.ไทยาวาส

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวน

หมาก 1 หมูท่ี ่3

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวน

หมาก 6 หมูท่ี ่3 ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิม

กอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ท่าตลาด 3 (เลียบหลังไฟฟ้า) หมูท่ี ่1
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 1,567,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 1,386,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 697,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 857,700.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 1,009,600.00 -100 % 0

0.00 0.00 1,131,369.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,487,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,420,000

กอ่สร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1

 หมูท่ี ่2 ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง

ระบายน้ า คสล. ซอยคลองสวนหมาก 5 

 หมูท่ี ่3

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง

เทียม (ยายจง) หมูท่ี ่1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 

หมูท่ี ่2 ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็กเลียบคลองหลวง – คลองขวาง    หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิงคอนกรีตเสริมหล็ก

 ซอยท่าตลาด 3 (เลียบหลังการไฟฟ้า) หมูท่ี ่1

โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็กเลียบคลองรางพิกลุ  หมูท่ี ่4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก าแพงกนั

ตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1 หมูท่ี ่4
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 731,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 310,000

0.00 0.00 800,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 408,200

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,697,000

0.00 0.00 309,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 165,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 443,400

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวัด

ไทยาวาส 2  หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

คลองสวนหมาก 2 (บ้านนายสุรเดช มัน่บุญสม) 

หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็กเลียบคลองหลวงผู้ชว่ยอาคม  สายสิทธิ์  หมู่

ที ่3

โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก

รีตต้ังแต่บ้านนายกฤษณพงษ์  รับพรพระ ถงึริม

แม่น้ า หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก

รีตสายหน้าศาลาประชาคม หมูท่ี ่2

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่า

มอญ 1/2 (เลียบคลองลัด) หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ท้ายคุ้ง 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)

 สายเลียบชายแม่น้ า  หมูท่ี ่2

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก  ซอยท่าตลาด 3 

(เลียบคลองผู้ใหญ่สังเวียน) หมูท่ี ่ 1
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 465,900

0.00 440,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,662,000

0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 535,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 45,940.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบริเวณซอยบ้าน

นางกหุลาบ อารมณ์สุขโข ถงึบ้านนายเซ่ง  เบญจ

กจินิธิ หมูท่ี ่2

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมวางท่อ

ระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนายถนัด ชยัยะ หมูท่ี ่1

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกซอยบ้านรองต้อย 

หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ซอยท้ายคุ้ง  3 หมูท่ี ่2 ถงึคลองหลวง  หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก  ซอยท่าตลาด 5 

(เลียบทางรถไฟ)  หมูท่ี ่1

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่า่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคล

หรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

ค่าจา้งออกแบบแปลน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

ค่าจา้งออกแบบแปลน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

0.00 1,074,500.00 2,405,369.00 8,613,140.00 8,655,000

0.00 1,074,500.00 2,405,369.00 8,613,140.00 8,655,000

463,300.37 761,898.85 603,503.54 0.00 0 % 0

463,300.37 761,898.85 603,503.54 0.00 0

463,300.37 761,898.85 603,503.54 0.00 0

463,300.37 1,836,398.85 3,008,872.54 8,613,140.00 8,655,000

463,300.37 1,836,398.85 3,008,872.54 8,648,140.00 8,655,000

66,280.00 45,640.00 25,956.35 120,000.00 -41.67 % 70,000

66,280.00 45,640.00 25,956.35 120,000.00 70,000

66,280.00 45,640.00 25,956.35 120,000.00 70,000

66,280.00 45,640.00 25,956.35 120,000.00 70,000

เงินอุดหนุน

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

ค่าจา้งทีป่รึกษาซ่ึงเกี่ยวกบัส่ิงกอ่สร้าง หรือเพือ่ให้ได้มา

ซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

ค่าเบิกจา่ยชดเชยค่าจา้งตามสัญญาจา้งแบบปรับ

ราคาได้ (ค่า K)

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เงินอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

รวมเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าวสัดุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

วัสดุการเกษตร

งานสง่เสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมงานสง่เสริมการเกษตร

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

รวมงบเงินอุดหนุน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

29,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

0.00 13,975.00 1,587.70 10,000.00 0 % 10,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

29,750.00 13,975.00 1,587.70 17,500.00 45,000

29,750.00 13,975.00 1,587.70 17,500.00 45,000

29,750.00 13,975.00 1,587.70 17,500.00 45,000

96,030.00 59,615.00 27,544.05 137,500.00 115,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้

รวมงบด าเนินงาน

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการสวนสาธารณะเพือ่ชมุชน

โครงการฝึกอบรมการบ าบัดน้ าเสียด้วย EM BALL

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจดัการของเสีย

อนัตรายจากชมุชน

โครงการคลองสวย น้ าใส ไทยาวาสร่วมใจพัฒนา

รวมค่าใชส้อย

โครงการฝึกอบรมการท าน้ าหมักจลิุนทรีย์

รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าต าบลไทยา

วาส

รวมงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้

รวมแผนงานการเกษตร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

0.00 233,122.53 0.00 253,600.00 18.3 % 300,000

0.00 233,122.53 0.00 283,600.00 330,000

1,315,400.77 1,248,407.27 1,418,143.94 1,500,000.00 0 % 1,500,000

1,315,400.77 1,248,407.27 1,418,143.94 1,500,000.00 1,500,000

1,315,400.77 1,481,529.80 1,418,143.94 1,783,600.00 1,830,000

1,315,400.77 1,481,529.80 1,418,143.94 1,783,600.00 1,830,000

1,315,400.77 1,481,529.80 1,418,143.94 1,783,600.00 1,830,000

141,567.00 159,885.00 166,156.00 192,000.00 -1.04 % 190,000

0.00 0.00 0.00 7,000.00 42.86 % 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานกิจการประปา

รวมแผนงานการพาณิชย์

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

งบกลาง

งบกลาง

71



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 4,130,000.00 4,332,000.00 4,968,800.00 0.63 % 5,000,000

0.00 828,000.00 872,800.00 960,000.00 -3.13 % 930,000

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

5,336.00 205,654.00 576,141.00 400,000.00 0 % 400,000

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

0.00 0.00 0.00 500.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 132,000.00 0 % 132,000

0.00 0.00 0.00 120,000.00 8.33 % 130,000

215,000.00 234,000.00 240,000.00 260,000.00 0 % 260,000

373,903.00 5,629,539.00 6,199,097.00 7,052,300.00 7,114,000

373,903.00 5,629,539.00 6,199,097.00 7,052,300.00 7,114,000

373,903.00 5,629,539.00 6,199,097.00 7,052,300.00 7,114,000

373,903.00 5,629,539.00 6,199,097.00 7,052,300.00 7,114,000

14,555,977.80 21,343,089.39 23,361,975.68 36,000,000.00 36,000,000

เบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ

เบีย้ยงัชพีคนพิการ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชนต าบลไทยาวาส

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการจราจร

เบีย้ยงัชพีผู้ป่วยเอดส์

ส ารองจา่ย

รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   36,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป       รวม 10,839,570  บาท 
 งบบุคลากร         รวม 7,962,170  บาท 
 1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                รวม 1,537,600  บาท 

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก              จ านวน   515,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่ 
1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 

244,800 บาท 
2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จ านวน  2 คน ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 

เดือน  เป็นเงิน  269,280 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก สมาชิกสภา 

อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน  43,000  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก ่

1) เงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
12 เดือน  เป็นเงิน  21,000 บาท 

2) เงินประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ 880  บาท  จ านวน  2 คน  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 21,120 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก  สมาชิกสภา อบต. 
และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน  43,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ได้แก ่
 1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ  1,750  บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
12 เดือน  เป็นเงิน  21,000 บาท 
 2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ค่าตอบแทนเดือนละ 880 บาท จ านวน 2 
คน  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 21,120 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก  สมาชิกสภา 
อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ    จ านวน  87,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1  คน อัตรา

เดือนละ  7,200  บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน   86,400  บาท   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก สมาชิกสภา 

อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
1.5 เงินค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา      

        จ านวน  849,600 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ได้แก่ 
 1. ประธานสภาฯ อัตราเดือนละ  11,220  บาท  เป็นเงิน   134,640  บาท 
 2. รองประธานสภาฯ   อัตราเดือนละ  9,180 บาท  เป็นเงิน   110,160  บาท 
 3. สมาชิกสภาฯ (จ านวน 6 คน) อัตราเดือนละ 7,200 บาท   เป็นเงิน   518,400  บาท 
 4. เลขานุการสภาฯ  อัตราเดือนละ  7,200 บาท   เป็นเงิน     86,400  บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก  สมาชิกสภา 
อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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 2. เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม      6,424,570  บาท 
2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     จ านวน  3,617,000  บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน
ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    

2.2 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน  132,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 

อัตราๆ ละ 4,000 บาท  หัวหน้าส านักปลัดฯ  และผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 2 อัตราๆละ 3,500 บาทต่อ
เดือน  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน  2,428,570  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวนอัตราตามแผน

อัตราก าลัง 3 ปี  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
2.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน  247,000  บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว 

 

 งบด าเนินการ        รวม   2,746,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม      836,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           จ านวน  400,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติราชการให้แก่ อบต.        
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง อบต. และคณะกรรมการปฏิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบพัสดุฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทน
ในการยืมตัวข้าราชการพนักงานส่วนต าบลที่มาปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง  ค่าตอบแทน อปพร. หรือค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ฯลฯ  
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 (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณี

พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ของส านักปลัดฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน  10,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
ส านักปลัดฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550   

3. ค่าเช่าบ้าน       จ านวน  396,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับที่อยู่อาศัย 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลของส านักปลัด  ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2550  

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  30,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลสังกัดส านักปลัดฯ และผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536   
 
 ค่าใช้สอย           รวม        960,000  บาท  

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน    150,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ อบต.      ไทยา

วาส  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ  หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล          ไทยาวาส  และ
บริเวณที่สาธารณะต่างๆในการปฏิบัตราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ค่าธรรมเนียม  ค่าเบี้ย
ประกัน  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  หรือจ้างด าเนินคดีกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
ความเสียหายในด้านคดีกับบุคคลหรือบริษัท  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายต่างๆ 
จัดท าสิ่งพิมพ์เอกสาร  วารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ค่าจ้างเหมาแรงงานในการด าเนินงานต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ  
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี    จ านวน      10,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   (1) ค่ารับรอง          
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องใน

การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่ มา
นิเทศงาน ตรวจงาน   

    (2) ค่าเลี้ยงรับรอง          
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น , คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ  ที่

ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง 
อปท.กับ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ    

 - เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น     

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน  200,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     จ านวน  150,000 บาท  
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด  การ
ประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่  การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งต่างๆ  และค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2561  
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3.3 ค่าบอกรับวารสาร      จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์  หรือเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ฯลฯ 

3.4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  จ านวน  5,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็น และมี
ความส าคัญ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0407/ว284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2530 
เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา  และพานประดับพุ่มดอกไม้   
 3.5 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย  ระเบียบ  แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
          จ านวน  20,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมาย  ระเบียบ  แผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าป้าย  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 169 ล าดับที่ 4 
 3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น    สมาชิก
สภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง (OD) จ านวน  150,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น    สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง (OD) เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  
เครื่องดื่ม ค่าป้าย  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 170 ล าดับที่ 7 
 3.7 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน       จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าป้าย  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 170 ล าดับที่ 5 
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 3.8 โครงการลดภาวะโลกร้อนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จ านวน  5,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดภาวะโลกร้อนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 163 ล าดับที่ 1 
 

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         จ านวน  250,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559  
 

    ค่าวัสดุ        รวม   610,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกันกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 1. วัสดุส านักงาน       จ านวน  100,000 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ ดินสอ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  10,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 

ดอกล าโพง  แผงวงจร  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
3. วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  50,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกลิ่น  น้ ายาล้างห้องน้ า  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
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4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  40,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  ประแจ  แม่แรง น้ ามันเบรก น๊อตและ

สกรู เบาะรถยนต์  เบรก  ครัช   เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน  300,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง จารบี แก๊ส

รถยนต์ ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะ  เครื่องยนต์  เครื่องจักรกลและครุภัณฑ์ต่างๆ  ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  หรือน้ ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในกิจการของ อบต.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ  โดยค านวณจากฐานข้อมูล ดังนี้   

 1) ค่าน้ ามันเครื่องพ่นหมอกควัน  30,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากใน
หนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้) 

 2) ค่าน้ ามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ) จ านวน 3 คันๆละ 50,400  บาท 
เป็นเงิน 151,200 บาท 

 3) ค่าน้ ามันดีเซลรถบรรทุกติดตั้งเครน จ านวน 1 คันๆ ละ 50,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความ
เหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)  

 4) ค่าน้ ามันดีเซลรถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน 1 คันๆ ละ 50,000 บาท  (ตั้งงบประมาณตามความ
เหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)  

      5) ค่าน้ ามันดีเซลรถขยะ จ านวน 1 คันๆ ละ 50,000 บาท  (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม
เนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)  

      6) ค่าน้ ามันเบนซิน  รถจักรยานยนต์ จ านวน 6 คันๆละ 4,100 บาท เป็นเงิน 24,600 บาท 
      7) ค่าน้ ามันเบนซินเรือในกิจการของ อบต. จ านวน 3 ล าๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (ตั้ง

งบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้) 
      8) ค่าน้ ามันดีเซลเครื่องจักรในกิจการของ อบต.  เป็นเงิน 60,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความ

เหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้) 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม  การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงสามารถถัวเฉลี่ยใช้จ่ายได้ทั้งข้อ 1) 

- 8) และสามารถใช้จ่ายได้ในรายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุไว้ และสามารถใช้จ่ายกับ
ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรายการอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ หรือภารกิจที่
หน่วยงานอ่ืนร้องขอตามอ านาจหน้าที่ (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม 1) - 8) เป็นเพียงการแสดงถึง
หลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการค านวณตั้งงบประมาณเท่านั้น) 

- ตั้ งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้ งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 
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6. วัสดุการโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน  10,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  เมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  

(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง  ค่าถ่ายแบบแปลน  ฟิล์ม  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  
อัดขยายรูป  จัดซื้อป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้า โปสเตอร์ต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  

7. วัสดุคอมพิวเตอร์           จ านวน  80,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
8. วัสดุอื่น           จ านวน  20,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ เช่น  มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
 

    ค่าสาธารณูปโภค       รวม      340,000  บาท  
 1. ค่าไฟฟ้า         จ านวน  300,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงานที่ท าการ อบต. ที่สาธารณะ  หรือในความดูแลของ อบต. ฯลฯ 
โดยค านวณจากฐานข้อมูล  ดังนี้ 

1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด  36,000  BTU จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,000  บาทต่อเดือน  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 72,000  บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่าย
รายการนี้) 

2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด  32,000  BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,000  บาทต่อเดือน  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 24,000  บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่าย
รายการนี้) 

3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด  24,000  BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 1,300  บาทต่อเดือน  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 15,600  บาท 

4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด  18,000  BTU จ านวน 4 เครื่องๆละ 1,300  บาทต่อเดือน  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 62,400  บาท 

5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด  13,000  BTU จ านวน 2 เครื่องๆละ 1,000  บาทต่อเดือน  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 24,000  บาท 

6) เครื่องปรับอากาศ ขนาด  12,000  BTU จ านวน 2 เครื่องๆละ 1,000  บาทต่อเดือน  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 24,000  บาท 
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7) ประมาณค่าไฟฟ้าในส านักงาน 25,000 บาท  (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม  เนื่องจาก
หนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)   

ค าชี้แจงเพ่ิมเติม  การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง  สามารถถัวเฉลี่ยใช้จ่ายได้ทั้ง
ข้อ 1) - 5) และสามารถใช้จ่ายได้ในประเภทค่าไฟฟ้าอ่ืนๆ  ที่ไม่ได้ระบุไว้  หรือภารกิจที่หน่วยงานอ่ืนร้องขอตาม
อ านาจหน้าที่ (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม 1) - 5) เป็นเพียงการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการ
ค านวณตั้งงบประมาณเท่านั้น)  

- ตั้ งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้ งงบประมาณตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 

2. ค่าบริการโทรศัพท์        จ านวน   5,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานประจ าส านักงาน  ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้
หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้บริการดังกล่าว  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมาย  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
 3. ค่าบริการไปรษณีย์       จ านวน     5,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอากรต่างๆ ฯลฯ 

4.  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม    จ านวน   30,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ   และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ 
 

งบลงทุน            รวม       131,400  บาท 
        ค่าครุภัณฑ์             รวม       131,400  บาท  

1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน      
1.1 เก้าอ้ีส านักงาน      จ านวน    8,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ เก้าอ้ีส านักงานแบบมีพนักพิง     มี
ล้อเลื่อน  จ านวน  2  ตัว   เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ตามราคา
ท้องตลาด  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคาดังกล่าวได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
1.2 โต๊ะพับอเนกประสงค์     จ านวน  22,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต  จ านวน  10  ตัวๆละ  2,200  บาท  
ตั้งไว้ 22,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  สามารถกันน้ าได้  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 180 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ตามราคาตามท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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1.3 พัดลมตั้งพื้น      จ านวน  9,600  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน  จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 3,200  บาท  ตั้งไว้ 9,600 บาท  

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ขนาดใบพัด 24 นิ้ว 
2. ปรับระดับแรงลมได้  3 ระดับ 
3. ขาตั้งเสาเดี่ยว 
4. ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.) 

ตามราคาตามท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา
ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
1.4  เครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก    จ านวน  5,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท  ตั้ง
ไว้  5,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) แท่นเจาะฐานผลิตจากโลหะทนทานแข็งแรง 
2) สามารถเจาะรูได้ครั้งละ  300 แผ่น 
3) เจาะกระดาษ  2  รู  
4) มีที่ก้ันกระดาษ 
5) ระยะห่างระหว่างรูเจาะ  8  เซนติเมตร 
6) สามารถเปลี่ยนหัวเจาะและแผ่นพลาสติกรองเจาะได้ 

ตามราคาท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา
ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
1.5  โต๊ะประชุมสภาฯ     จ านวน  22,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ  จ านวน 4  ตัวๆละ 5,500 บาท  ตั้งไว้  22,000  บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  โต๊ะประชุมขาเหล็ก ขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร  ยาว 210 เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร 

ตามราคาท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา
ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      
2.1  เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น (ชนิดถังน้ าด้านล่าง) จ านวน  12,500  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น (ชนิดถังน้ าด้านล่าง) จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  
12,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีที่วางถังอยู่ด้านล่าง  มีระบบอุณหภูมิน้ าอย่างน้อย 2 ระดับ 
2) มีระบบท างานอัติโนมัติ เครื่องจะหยุดท างานเมื่อไมม่ีน้ าในถังหรือประตูด้านหน้าเปิด 
3) ถังน้ าร้อน – น้ าเย็นท าจากสแตนเลสแท้  
4) สายน้ าท าจากสแตนเลสแท้ 
5) มีระบบเซ็นเซอร์ควบคุมป้องกันระดับน้ าล้น 

ตามราคาท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา
ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
3.1  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   

จ านวน 4,300 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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3.2  เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
        จ านวน 8,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 8,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  

 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 

8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 5 ภาพ

ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - สี) ได ้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi (IEEE 802.11b,g ,n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562) 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน  40,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ,รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท ,รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมไปถึงรายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น)  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ        รวม       18,000  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน           รวม       18,000  บาท 

1. รายจ่ายอ่ืน       จ านวน   18,000  บาท 
- เพ่ือเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ 18,000 บาท  ในการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือ
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อการให้บริการของ อบต.ไทยาวาส  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 168 ล าดับที่ 1   
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งานบริหารงานคลัง       รวม  702,500  บาท 
 งบด าเนินการ           รวม  661,000  บาท 
 ค่าตอบแทน         รวม  426,000  บาท  

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          จ านวน   160,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนๆ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของกองคลัง  หรือเพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน   10,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
ส านักปลัดฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550   

3. ค่าเช่าบ้าน          จ านวน  246,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับที่อยู่อาศัย 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลของกองคลัง  ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2550  

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน   10,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลสังกัดกองคลัง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536   
 

ค่าใช้สอย        รวม      80,000  บาท 
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน  10,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเบี้ยประกันต่างๆ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559    
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2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   50,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

2.2  โครงการให้ความรู้เรื่องแผนที่ภาษี  และความรู้ด้านภาษี จ านวน  10,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ เรื่องแผนที่ภาษี  และความรู้ด้านภาษีให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และประชาชนทั่วไป เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 170 ล าดับที่ 6   
 
 3. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม     จ านวน  10,000  บาท   
 - เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าบ ารุ งรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์   เช่น   เครื่องถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559  
 

ค่าวัสดุ         รวม   140,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกันกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 1. วัสดุส านักงาน        จ านวน  80,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  กระดาษ ดินสอ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
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 2.  วัสดุคอมพิวเตอร์          จ านวน   60,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
 

    ค่าสาธารณูปโภค       รวม      15,000 บาท  
 1. ค่าไปรษณีย์       จ านวน  15,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอากรต่างๆ ฯลฯ 
 

 งบลงทุน            รวม       41,500  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์          รวม       41,500  บาท  

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จ านวน 17,000 บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด  ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid 

State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่  15  มีนาคม  2562)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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1.2 เครื่องพิมพ์ชนิด  Dot Matrix Printer  แบบแคร่สั้น   จ านวน 22,000 บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด  Dot Matrix Printer  แบบแคร่สั้น จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 

22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
 - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  80  คอลัมน์  (Column) 
 - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง  ขนาด  10 ตัวอักษรต่อนิ้ว  ได้ไม่น้อยกว่า  400  ตัวอักษร

ต่อวินาที 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ  Enhanced  Graphics  ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
 - มีหน่วยความจ าแบบ  Input Buffer  ไม่น้อยกว่า  128  KB 
 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 1.1  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

1.3 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA    จ านวน  2,500 บาท 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท รวมตั้งไว้ 

2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
  2)  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

 
 

****************************** 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     รวม       10,000  บาท 
 งบด าเนินการ           รวม       10,000  บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม       10,000  บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
         จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกของเยาวชน  และประชาชนในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็น ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท.0804.5/ว 1634  ลงวันที่  
22  กันยายน 2557 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท.0810.4 /ว 661  ลงวันที่ 9 
มีนาคม  2561  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (4)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 137 ล าดับที่ 3  
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม       120,000   บาท 

 งบด าเนินการ          รวม       90,000   บาท 
  ค่าใช้สอย       รวม       90,000   บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิก อปพร.   จ านวน   70,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม  ค่าเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  ฯลฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย  
  - เป็นไปตามตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553  
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4) อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (9)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้า 136  ล าดับที่ 1 
    1.2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  จ านวน   20,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พนักงานส่วนต าบล  เช่น 
ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่มท.0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน 2557 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (4)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 137 ล าดับที่ 2   
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 งบลงทุน            รวม       30,000  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์         รวม       30,000  บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน  30,000    บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมไปถึง
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น)  
 
 

******************************** 
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แผนงานการศึกษา   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม   1,096,230  บาท 
 งบบุคลากร        รวม     333,000  บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)           รวม     333,000  บาท 

1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    จ านวน 181,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน

ส่วนต าบล  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน 128,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เช่น  
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ) เป็นต้น  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ค านวณตั้งจ่ายไว้รวม 12 เดือน    

3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   24,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแล

เด็ก  นักการภารโรง 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์

การให้พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว)  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   ค านวณตั้งจ่ายไว้รวม 12 เดือน    

 
  งบด าเนินการ         รวม     655,430  บาท 
      ค่าตอบแทน        รวม       26,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        จ านวน   26,000  บาท    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   
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 ค่าใช้สอย          รวม        479,430  บาท  
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน    350,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมา
จัดท าป้ายต่างๆ จัดท าสิ่งพิมพ์เอกสาร  วารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการด าเนินงาน
ต่างๆ ของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส  เป็นต้น ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน   20,000    บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาให้กับ
นักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่  เช่น  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้า 147 ล าดับที่ 11 

1.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   20,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนั กงานจ้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559  
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1.3  โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยา
วาส        จ านวน   5,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตรวจสุขภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส  เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส  เช่น  ค่าวัสดุ  
เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่  148  ล าดับที่  12 

1.4  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน 
        จ านวน   5,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
โรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสังคมแก่เยาวชน  เช่น  ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่  148  ล าดับที่  13 

1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียรการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))      จ านวน  35,700  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เช่น  วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไทยาวาส  จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700  บาทต่อปี  (21  คน x 1,700 บาท)  ใช้จ านวนเด็กเล็ก 
ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562   ตั้งไว้ 35,700 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.2/ว 801  ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่ 146 ล าดับที่ 6 
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1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))       จ านวน  23,730  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ (จ านวนเด็ก
เล็ก 21 คน ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562)  ตั้งไว้ 24,860 บาท 
 1. ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี    ตั้งไว้  4,200 บาท 
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี   ตั้งไว้ 4,200 บาท 
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี  ตั้งไว้ 6,300 บาท 
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี  ตั้งไว้ 9,030 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.2/ว 801  ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่  146  ล าดับที่  5 

1.7  โครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จ านวน   5,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  เพ่ือส่งเสริม
สุขอนามัยที่ดีให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่  149 ล าดับที่  17 

1.8  โครงการหนูน้อยฟันสวย  สุขภาพฟันดี   จ านวน   5,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย  สุขภาพฟันดี  เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปาก
ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่  148 ล าดับที่  14 
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1.9  โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส  
         จ านวน   10,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไท
ยาวาส  เพ่ือส่งเสริมความรู้  ความสามารถของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่  146 ล าดับที่  4 

 ค่าวัสดุ         รวม    60,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกันกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 1. วัสดุการศึกษา       จ านวน  15,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส   
 - เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.2/ว 801  ลงวันที่  11  มีนาคม  2551  ,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2559   

2. วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน  15,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกลิ่น  น้ ายาล้างห้องน้ า  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
3. วัสดุคอมพิวเตอร์           จ านวน  30,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
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    ค่าสาธารณูปโภค       รวม      90,000  บาท  
 1. ค่าไฟฟ้า         จ านวน  80,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  หรือ
อาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ฯลฯ 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2559   
2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน   10,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ 

 
งบลงทุน            รวม      107,800  บาท 

        ค่าครุภัณฑ์             รวม      107,800  บาท  
1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน      

1.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน  17,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000  บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  

ตั้งไว้ 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  12,000  บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น  ขนาดไม่เกิน 40,000  บีทียู  ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็น  และหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์  1  ตัว  ท่อ

ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2561 และราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แล้ว  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

1.2 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน  42,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000  บีทียู จ านวน 2 เครื่องๆ

ละ 21,000 บาท  ตั้งไว้ 42,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  18,000  บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น  ขนาดไม่เกิน 40,000  บีที ยู  ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
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4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็น  และหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์  1  ตัว  ท่อ

ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2561 และราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แล้ว  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

1.3 เก้าอ้ีส านักงาน      จ านวน    2,200  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ เก้าอ้ีส านักงานแบบมีพนักพิง     มี

ล้อเลื่อน  จ านวน  1  ตัว   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ไทยาวาส  
ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคาดังกล่าวได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
1.4 โต๊ะท างาน      จ านวน  3,500  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  1  ตัว  ตั้งไว้ 3,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้     
1) โต๊ะขนาดกว้าง  1.50 เมตร สูง 0.75 เมตร    
2) กันน้ าและรอยขูดขีด  
ตามราคาตามท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา

ดังกล่าวได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

1.5 ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง     จ านวน  10,400  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเตี้ยโล่ง  จ านวน  8  ตัวๆละ 1,300 บาท  ตั้งไว้ 10,400  บาท  

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้     
1) ขนาดกว้าง  0.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร  สูง 0.84 เมตร    
2) กันน้ า  ทนความร้อนและรอยขูดขีด  
ตามราคาตามท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา

ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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1.6 ตู้เอกสารสูงโล่ง     จ านวน  6,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารสูงโล่ง  จ านวน  3  ตัวๆละ 2,000 บาท  ตั้งไว้ 6,000  บาท  

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้     
1) ขนาดกว้าง  0.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร  สูง 1.60 เมตร    
2) กันน้ า  ทนความร้อนและรอยขูดขีด  
ตามราคาตามท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา

ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 

2.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
1.1 ตู้เย็น       จ านวน  9,400  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จ านวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้ 9,400 บาท  โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
2. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ  เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย  นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคา 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2561 และราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แล้ว  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

1.2 เตาแก๊ส      จ านวน  5,500  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส  จ านวน  1  เตา  ตั้งไว้ 5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ  เตาแก๊ส

อย่างน้อยกว่า 2 เตา  พร้อมถังแก๊ส ขนาด 15  กิโลกรัม จ านวน  1 ถัง ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
1.3  อ่างล้างจาน      จ านวน  3,900  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน  จ านวน  1  ตัว  ตั้งไว้ 3,900 บาท  เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ไทยาวาส  โดยมีคุณลักษณะ  อ่างล้างจานท าด้วยสแตนเลส  2 หลุม  มีชั้นวางอย่างน้อย 2 ชั้น  ขนาด
กว้าง  50  เซนติเมตร  ยาว  120 เซนติเมตร  และสูง  80  เซนติเมตร  ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
3.1  เตียงพยาบาลเด็ก     จ านวน  5,100  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลเด็ก  จ านวน  1  เตียง  ตั้งไว้  5,100  บาท  เพ่ือใช้ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส  ในกรณีที่เด็กป่วยระหว่างเข้าเรียน  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
1)  โครงสร้างเตียงท าจากเหล็กกลม 
2)  พ้ืนเตียงท าด้วยเหล็ก  ปูพื้นด้วยไม้ 
3)  ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า  3.5  ฟุต  พร้อมที่นอนหุ้มหนัง    
ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา

ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

   
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 16 ช่อง จ านวน  2,800 บาท 
- เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,800 

บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1)  มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
 2)  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
  3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม   799,900  บาท 
 งบด าเนินการ         รวม   355,900  บาท 
    ค่าใช้สอย        รวม   102,900  บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
         จ านวน 102,900  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  จ านวน 21 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน  เป็นเงิน  
102,900 บาท  ข้อมูลจ านวนเด็กเล็ก  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2562   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3  
สิงหาคม  2559  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2552 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้า 145  ล าดับที่ 1 
  ค าชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  เนื่องจากการรับเข้า
เรียนใหม่  การลาออก  การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายตามจ านวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
 
 ค่าวัสดุ         รวม       253,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกันกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย        ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

1. ค่าอาหารเสริม  (นม)         จ านวน   253,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ให้กับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      ไทยา
วาส  (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  (21 คน x 7.37 x  260 วัน)   ตั้งไว้   40,240.20  บาท  
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 145  ล าดับที่ 2 
 (2) โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลด าพิทยานุสรณ์)  (111 คน x 7.37 x 260 วัน) ตั้งไว้  212,698.20  
บาท   
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 145  ล าดับที่ 3 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน  2560  
 ค าชี้แจงเพ่ิมเติม รายจ่าย (1) และ (2) เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที่มาของยอดการตั้งงบประมาณ 
หากมีการเพ่ิมลดของจ านวนนักเรียนแต่ละสถานศึกษา  ให้สามารถปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้
ระหว่าง (1) และ (2) โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณแต่อย่างใด อัตราจัดจ้างคนละ 7.37 บาท  
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ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณ 
 

งบเงินอุดหนุน           รวม      444,000  บาท   
 1. เงินอุดหนุน       รวม      444,000  บาท   

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 1.1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จ านวน  444,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไทยาวาส  (นิลด าพิทยานุสรณ์)  จ านวน  111  คน  
อัตรามื้อละ  20 บาทต่อคน  จ านวน  200 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเมือ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน  
2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 149  ล าดับที่ 18  
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม่  การลาออก  การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายตามจ านวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  อัตรามื้อละ 20 บาท  ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นงบประมาณที่กรมฯ จัดสรรให้   
 
  

************************** 
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แผนงานสาธารณสุข  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม          65,000  บาท  
 งบด าเนินการ          รวม          65,000  บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม          65,000  บาท  

 1. รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1  ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จ านวน  15,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (3)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 151  ล าดับที่ 1 
 1.2  ค่าใช้จ่ายในโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชด าริ  จ านวน 20,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชด าริ  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (3)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า  154 ล าดับที่  15  

 1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   

         จ านวน  30,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมค่าแรง อุปกรณ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 
มกราคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 00810.5/1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 00810.5/1042  ลงวันที่ 10  เมษายน  2561  
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (3)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 151  ล าดับที่  2  

************************ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รวม      782,000  บาท       
 งบบุคลากร        รวม  589,000  บาท 
 เงินเดือน      รวม      589,000  บาท 

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    จ านวน  356,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน

ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  233,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
 
 งบด าเนินการ          รวม       193,000  บาท 
      ค่าตอบแทน        รวม       193,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน   193,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 

(เงินรางวัลประจ าปี) และค่าตอบแทนค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน คนละ 6,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 12 เดือน    

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557                                                              

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม      130,000  บาท     
 งบด าเนินการ          รวม      130,000  บาท 
 ค่าใช้สอย         รวม      130,000  บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลไทยาวาส  
        จ านวน    100,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลไทยาวาส  เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักยภาพ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัดสุ – อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  ฯลฯ    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 138  ล าดับที่ 2 
 1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  สุขภาพกาย สุขภาพใจ
แข็งแรง”        จ านวน     30,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง”  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ  ของผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัดสุ 
– อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  ฯลฯ    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (6)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 139  ล าดับที่ 3 
 

 
************************* 
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แผนงานเคหะและชุมชน   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม    2,651,800  บาท       
งบบุคลากร        รวม    1,510,000  บาท 
 เงินเดือนฝ่ายประจ า        รวม    1,510,000  บาท   

1. เงินเดือนพนักงาน          จ านวน  670,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วน
ต าบล (กองช่าง) จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน      

2. เงินประจ าต าแหน่ง          จ านวน    42,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 1 อัตราๆละ 3,500 

บาทต่อเดือน  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน  717,000  บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง จ านวนอัตรา
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน     จ านวน  81,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง 

ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้

พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 
 

 งบด าเนินการ           รวม     1,128,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม       328,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         จ านวน   200,000  บาท    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ค่าตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างของ อบต. 
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารส าหรับนายช่าง ,นายตรวจ  รวมไปถึงค่าตอบแทน
คณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง อบต. และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามระเรียบพัสดุฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25  กันยายน 

2560     
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน  10,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550   

3. ค่าเช่าบ้าน        จ านวน  108,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน  หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลของกองช่าง  ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2550 

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน  10,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนต าบลของกองช่าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 
 
 ค่าใช้สอย        รวม      275,000   บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  220,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจ าเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างออกแบบแปลน  ค่าจ้างท าของ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
ประปา  รวมถึงการปรับปรุง  บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าปัก
เสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้าฯลฯ และค่าเบี้ยประกันต่างๆ  เป็นต้น  
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 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น        
    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   30,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   

   2.2  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
        จ านวน   5,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  และประชาชนทั่วไป เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 174 ล าดับที่ 1   
 

3. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม    จ านวน   20,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่าย
เอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ค่าจ้าง
เหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 
 ค่าวัสดุ         รวม   520,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกันกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 1.  วัสดุส านักงาน        จ านวน  30,000 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ  ดินสอ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
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2.  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน  300,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อย  ค้อน กระเบื้อง อิฐ หิน ปูน  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  

3. วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน  60,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559  
 4. วัสดุอ่ืน         จ านวน  150,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอ่ืนได้แต่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  

 
    ค่าสาธารณูปโภค      รวม      5,000 บาท  
 1. ค่าไปรษณีย ์       จ านวน  5,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอากรต่างๆ ฯลฯ   

 
 งบลงทุน            รวม      13,800  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์          รวม      13,800  บาท  

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
1.1 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA    จ านวน  7,500 บาท 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท รวมตั้งไว้ 7,500 
บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
  2)  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์      
1.1 เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ า    จ านวน  6,300 บาท 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ า จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 6,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

  1)  สามารถวัดกรด ด่าง 
  2)  สามารถถอดเปลี่ยนหัววัดได้ 
  3)  ตัวเครื่องสามารถแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลข วัดอุณหภูมิและค่า pH ได้พร้อมกันขณะท าการ

วัด 
  4)  มีอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องครบชุด 

 ตามราคาตามท้องตลาด  ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคา
ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
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งานไฟฟ้าถนน       รวม       236,000   บาท       
 งบด าเนินการ          รวม       160,000   บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม        10,000   บาท  

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   10,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้าฯลฯ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ค่าวัสดุ         รวม  150,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกันกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
  1.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน   150,000  บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ล าโพง ไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุ สื่อสาร 
สายไฟฟ้า ปลั๊ก หลอดไฟฟ้า  สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  

 

งบเงินอุดหนุน             รวม       76,000   บาท   
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     รวม       76,000   บาท   
 1.1  อุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอนครชัยศรีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยท่าตลาด 5 

(บ้านนายโผน – ชายแม่น้ า) หมู่ที่ 1       จ านวน     76,000   บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยท่าตลาด 5 (บ้านนายโผน – ชายแม่น้ า) 

หมู่ที่ 1  ไฟฟ้าแรงต่ าโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด 50  ตารางมิลลิเมตร  จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 425 
เมตร  และไฟฟ้าสาธารณะพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 425 
เมตร ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 6 ชุด  พร้อมติดตั้งสวิตซ์ควบคุมด้วย
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พลังงานแสง  ขนาด 30 แอมป์  จ านวน  1  ชุด  ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนครชัยศรี ที่ 
มท 5310.32//นช. (มค.) 11142 ลงวันที่ 25  มิถุนายน  2562 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว   

ค าชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะก าหนดยืนราคา  6  
เดือน  ซึ่งค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้เบิกจ่ายค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจ านวน
งบประมาณท่ีการไฟฟ้าฯ ยืนยันค่าใช้จ่าย หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 68 (2)  ตามมติ ครม. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/       
ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ประกอบกับหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1117  
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 115 ล าดับที่ 4 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม      480,000  บาท       
 งบด าเนินการ      รวม      480,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม   480,000  บาท  

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน  450,000  บาท   
1.1 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  จ านวน  450,000  บาท  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าทิ้งเกลี่ยฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดินของบริษัทเอกชนที่ให้บริการ  
หรือหน่วยงานๆ  
  - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (2)   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 165 ล าดับ 2 
 

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการลดขยะ  ลดภาระของชุมชนต าบลไทยาวาส  จ านวน  30,000 บาท  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมลดขยะ ลดภาระของชุมชน  ในการรณรงค์การคัดแยกขยะที่
ต้นทาง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
  - เป็นไปตามปฏิบัติตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)   หน้าที่ 165  ล าดับ  1 
 

 
************************* 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน     รวม       265,000  บาท       
 งบด าเนินการ           รวม       265,000  บาท 
 ค่าใช้สอย       รวม       265,000  บาท  

 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)  
          จ านวน  30,000  บาท  

- เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร ะนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ (วันแม่) อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  
และค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและารส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 155  ล าดับที่ 1   
 1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)   
          จ านวน  40,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 
10) อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  และค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 155  ล าดับที่ 3   
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน

          จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ  การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่  12 มีนาคม 2553 อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (9)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 171  ล าดับที่ 1   
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 1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ไทยาวาส ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน  
          จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  อบต.ไทยาวาสออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนให้
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงในด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต าบลไทยาวาส  เช่น ค่าวัสดุ -อุปกรณ์ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (9)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 173  ล าดับที่ 6   
 1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนต าบล        
ไทยาวาส          จ านวน  5,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชนต าบลไทยาวาส เพ่ือตอบสนองความต้องการ  ความเดือดร้อนของประชาชนในต าบลไทยาวาสอย่างทั่วถึงใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (9)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 171  ล าดับที่ 2 

1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 
         จ านวน  50,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมน้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2553 อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (9)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่  161  ล าดับที่  7 

1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ         จ านวน  50,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมของความ
เป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 การด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  การจัด
กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน  หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธี  และราช
พิธีต่างๆ  เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 156  ล าดับที่ 5 

1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  เพ่ือสร้างรายได้ การส่งเสริมอาชีพ           
การพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เอกสาร
ต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 68 (7)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 161  ล าดับที่  8 

1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
         จ านวน  10,000 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุที่จ าเป็น และค่าจ้างเหมา
บริการ  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 68 (7)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 172  ล าดับที่ 5  

1.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชาคมท้องถิ่น  เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชาคมท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุที่จ าเป็น และค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 68 (7)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 173  ล าดับที่ 8 
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  1.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์  ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและควบคุมป้องกัน      
ยาเสพติดในชุมชน      จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและควบคุม
ป้องกันยาเสพติดในชุมชนต าบลไทยาวาส เช่น การฝึกอบรมในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท.0816.5/ว 2726  ลงวันที่  
4 ธันวาคม 2560  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (4)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้า 140 ล าดับที่ 2 
  1.12 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม  และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลไทยาวาส 
        จ านวน  30,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม  และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลไทยาวาส   
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุที่จ าเป็น และค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท.0816.5/ว 2726  ลงวันที่  
4 ธันวาคม 2560  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (4)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้า 159  ล าดับที่ 2 
 

************************* 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานกีฬาและนันทนาการ     รวม        60,000  บาท       
 งบด าเนินการ      รวม        60,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม        60,000  บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลไทยาวาส จ านวน  50,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ส าหรับเยาวชน  และประชาชน
ต าบลไทยาวาส  หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ   เช่น  ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  หน้า 141 ล าดับที่ 1 
 1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จ านวน  10,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ   เช่น  ค่าวัสดุ  เอกสาร
ต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
  - ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (3)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  หน้า 142 ล าดับที่ 5 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม        30,000  บาท       
 งบด าเนินการ          รวม        30,000  บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม        30,000  บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน     
   1.1  ค่าใช้จ่ายในการโครงการลดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และประเพณีสรงน้ าพระ (ประเพณีสงกรานต์)

        จ านวน  20,000 บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลดน  าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีสงค์น  าพระ เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์  เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม   ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  และค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (8)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 157 ล าดับที่ 2 

   1.2  ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  จ านวน 5,000 บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง  เพื่อสืบสานประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (8)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 157 ล าดับที่ 1 

   1.3  ค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา   จ านวน  5,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (8)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 157 ล าดับที่ 3 
 

************************* 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     รวม    8,655,000 บาท       

งบลงทุน            รวม    8,655,000 บาท 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม    8,655,000 บาท  

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
1.1  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยท่าตลาด 3 (เลียบคลองผู้ใหญ่สังเวียน) หมู่ที ่ 1 

        จ านวน  443,400  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยท่าตลาด 3 (เลียบคลองผู้ใหญ่สังเวียน)  หมู่ที่ 1  กว้าง   

4.00  เมตร  ยาว  325  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,330  เมตร    รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)   

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 117 ล าดับที ่1 
1.2  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยท่าตลาด 5 (เลียบทางรถไฟ)  หมู่ที่ 1 

        จ านวน    465,900  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยท่าตลาด 5  (เลียบทางรถไฟ)  หมู่ที่ 1  กว้าง 4.00  

เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)   

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 118 ล าดับที ่6 
1.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิม) สายเลียบชายแม่น้ า  หมู่ที ่2   จ านวน    1,697,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเดิม) สายเลียบชายแม่น้ า  หมู่ที่ 2  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,280.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 120 ล าดับที ่12 
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1.4  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยท้ายคุ้ง  3 หมู่ที่ 2 ถึงคลองหลวง  
หมู่ที่ 3      จ านวน    1,662,000    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยท้ายคุ้ง  3 หมู่ที่ 2 ถึงคลองหลวง  
หมู่ที่ 3  กว้าง 0.50  เมตร ยาว 154.00 เมตร และวางท่อระบายน้ า  คสล. ศูนย์กลาง 0.40  เมตร  ยาว  258.00  
เมตร  พร้อมบ่อพักน้ าทิ้ง  คสล.  ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  จ านวน  28  บ่อ  รวมระยะทางไม่น้อยกว่า  440.00  
เมตร  บริเวณมุมก าแพงบริษัทศรีมิตร (โรงงานหมวกกันน็อก)  หมู่ที่ 2 ถึงคลองหลวง  หมู่ที่  3  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 121 ล าดับที ่19 
1.5  โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง – คลองขวาง    หมู่ที่ 3

        จ านวน    1,420,000    บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง – คลองขวาง    หมู่

ที่ 3  ลึก  2.00  เมตร   ยาวรวม  180.00 เมตร หรือยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 122 ล าดับที ่22 
1.6  โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม  สายสิทธิ์  

หมู่ที่ 3        จ านวน    731,500    บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม  สาย

สิทธิ์  (ตั้งแต่บ้านนายวีรวัฒน์   สุวรรณ  ถึงบ้านนายธนกฤต)  หมู่ที่ 3  ลึก  2.00  เมตร  ยาว  92.00 เมตร หรือ
ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 123 ล าดับที ่25 
1.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1/2 (เลียบคลองลัด) หมู่ที่ 4 

        จ านวน     408,200    บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ  1/2  (ตั้งแต่บ้านนายสมเกียรติ  ถึง

บ้านนายผวน)  หมู่ที่ 4  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 592.00 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 129 ล าดับที ่51 
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1.8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวัดไทยาวาส 2  หมู่ที่ 4  
        จ านวน   310,000    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวัดไทยาวาส  2  (ซอยบ้านเจ๊เดือน)  หมู่ที่ 4  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15. เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  460.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 128 ล าดับที ่45 
1.9  โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางพิกุล  หมู่ที่ 4 

        จ านวน    1,487,000    บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางพิกุล (ท่ามอญ  ซอย 3)  

หมู่ที่ 4  ลึก  2.00  เมตร  ยาว  188.00 เมตร หรือยาวไม่น้อยกว่า 188.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  

 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 132 ล าดับที ่60 
 

2. ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง  

2.1   ค่าจ้างออกแบบแปลน    จ านวน   20,000    บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบแปลน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2147 

ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 

3. ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง  หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   
3.1   ค่าเบิกจ่ายชดเชยค่าจ้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  จ านวน  10,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบิกจ่ายชดเชยค่าจ้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 
 

********************************* 
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แผนงานการเกษตร 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานส่งเสริมการเกษตร (00321)    รวม        70,000  บาท       
 งบด าเนินการ (รหัสบัญชี  530000)      รวม        70,000  บาท 
    ค่าวัสดุ  (รหัสบัญชี 533000)    รวม        70,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตากปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกันกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

1. วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี  331000)     จ านวน     70,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาก าจัดวัชพืช ศัตรูพืชและสัตว์ และปุ๋ยในการดูแลพื้นที่สาธารณะภายในต าบล 

ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2559 ,หนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  หน้าที่  

15  ล าดับที ่ 1 
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 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า        รวม        45,000   บาท       
 งบด าเนินการ           รวม        45,000   บาท 
    ค่าใช้สอย         รวม        45,000   บาท  

 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  จ านวน    10,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และป่า รวมทั้งการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าอุปกรณ์สิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2559  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1) (2) (7) มาตรา 68 (1) (3)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่  166 ล าดับที่  2 
 1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยน้ าใส  ไทยาวาสร่วมใจพัฒนา จ านวน  15,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมคลองสวยน้ าใส  ไทยาวาสร่วมใจพัฒนา เช่น  ค่า
วัสดุและอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าอุปกรณ์สิ่งของอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1) (2) (7) มาตรา 68 (1) (3)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 166  ล าดับที่  1  
 1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการสวนสาธารณะเพื่อชุมชน  จ านวน  20,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการสวนสาธารณะเพ่ือชุมชน  เช่น  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าอุปกรณ์สิ่งของอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1) (2) (7) มาตรา 68 (1) (3)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 167  ล าดับที่ 7  
 

 

************************* 
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แผนงานการพาณิชย์  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานกิจการประปา       รวม     1,830,000  บาท       
 งบด าเนินการ          รวม     1,830,000  บาท 
 ค่าใช้สอย       รวม     330,000   บาท  

 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน    30,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา  รวมถึงการปรับปรุง  บ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบประปา 
ฯลฯ เป็นต้น  

2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม     จ านวน   300,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเก่ียวกับระบบประปา  เช่น  เครื่องสูบน้ าใต้ดิน  ท่อเมนประปา  ระบบไฟฟ้า
บ่อบาดาล  รวมไปถึงค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อ่ืน  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 133  ล าดับที่ 1 
 
 ค่าสาธารณูปโภค      รวม   1,500,000  บาท  

1. ค่าไฟฟ้า        จ านวน   1,500,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับหอถังประปา เครื่องสูบน้ า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกิจการประปา 
และเพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสายที่สถานีส่งและสถานีรับที่ใช้เปิดเพ่ือส่งข่าวของทางราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน และไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 68 (2)   
 
 

************************* 
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แผนงานงบกลาง   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานงบกลาง        รวม     7,114,000   บาท 
 รายจ่ายงบกลาง       รวม     7,114,000   บาท 
 งบกลาง      รวม     7,114,000   บาท 

1.  ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  
         จ านวน   260,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายได้   
 - เป็นไปตามโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2560 
 2) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2560   
 2.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน   190,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างทั้งหมดในสังกัด อบต.          
ไทยาวาส ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
 - เป็นไปตามตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
 3. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ านวน    10,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างบที่ประสบอันตราย  
เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล        ไทยาวาส 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2561 

4.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    จ านวน    130,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ ว 263  ลงวันที่  30  
พฤษภาคม  2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 175 ล าดับที่ 1 
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 (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   จ านวน    132,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2553 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 175 ล าดับที่ 2 
 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   จ านวน    50,000   บาท 
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  
เช่น  การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร  
กรวยจราจร  แผงก้ันจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ า  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นต้น   
 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดท้องถิ่นตามาตรา  146  แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2552 และกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวันที่ 28  
มิถุนายน  2562 
 5. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน   5,000,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสไว้แล้ว  โดยจ่ายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  โดยมีวิธีการค านวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ  ดังนี้ 
 1) ช่วงอายุ  60 – 69 ปี  จ านวน  516  คนๆละ 600  บาทต่อเดือน    
 2) ช่วงอายุ  70 – 79 ปี  จ านวน  92  คนๆละ 700  บาทต่อเดือน    
 3) ช่วงอายุ  80 – 89 ปี  จ านวน  40  คนๆละ 800  บาทต่อเดือน    
 4) ช่วงอายุ  90 ปีขึ้นไป  จ านวน  7  คนๆละ 1,000  บาทต่อเดือน    
 ตั้งไว้  12  เดือน  โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน  3 ปี  ย้อนหลัง  และข้อมูล
จ านวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ  ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  เพราะจ านวน
ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  การเสียชีวิต  มติคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิมหรือลด
อัตราการจ่ายเงิน  เป็นต้น   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 143 ล าดับที่ 3  
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 6. ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ     จ านวน  930,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ  อัตราคนๆละ 800  บาทต่อเดือน  ตั้งไว้  12  
เดือน  โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน  3 ปี  ย้อนหลัง  และข้อมูลจ านวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ           
 ทั้งนี้  เพื่อความยืดหยุ่นและเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ  เนื่องจากระเบียบการจ่ายคนพิการฉบับใหม่  ก าหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้
จ่ายเบี้ยในเดือนถัดไป  ดังนั้นจ านวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจ านวนผู้
พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย  ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริง  จ านวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยจ่ายตามจ านวนผู้มีสิทธิ
ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  เพราะจ านวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  
การเสียชีวิต  การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  เป็นต้น   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) หน้า 143 ล าดับที่ 2 
 7. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ านวน  12,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในต าบลไทยาวาส 
จ านวน  2  คนๆละ 500  บาทต่อเดือน  เป็นเงิน  1,000  บาท  ตั้งไว้  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  12,000  บาท  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  
กรกฎาคม  2559  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  หน้า 144 ล าดับที่ 4 
 8. ประเภท เงินส ารองจ่าย      จ านวน  400,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม 
ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย และโรคติดต่อ เป็นต้น   
 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

  2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 

มกราคม 2558 
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  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 

  7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 

  8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 

  9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่  2 
สิงหาคม  2560 

 10) อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (4)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 143 ล าดับที่ 1 
 

********************************* 
 

 



รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000 50,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลไทยาวาส

132,000 132,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
130,000 130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 190,000 190,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000 5,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 10,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

260,000 260,000

ส ารองจ่าย 400,000 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 930,000 930,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

849,600 849,600

งบกลาง งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

งบบุคลากร

ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

87,000 87,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 515,000 515,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก

43,000 43,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 717,000 233,000 128,000 2,428,570 3,506,570

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,000 24,000 247,000 352,000

เงินเดือนพนักงาน 670,000 356,000 181,000 3,617,000 4,824,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 132,000 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 40,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

200,000 193,000 26,000 560,000 979,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000 642,000 750,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

10,000 20,000 30,000

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000 230,000 350,000 160,000 770,000

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 

และส่ิงปฏิกูล

450,000 450,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ

10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม

ระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30,000 20,000 250,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม/

ทบทวน อปพร.

70,000 70,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมไข้เลือดออก

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

102,900 102,900

ค่าบอกรับวารสาร 10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการ อบต.ไทยาวาส ออกหน่วย

เคล่ือนที่บริการประชาชน

10,000 10,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ต าบลไทยาวาส

50,000 50,000

โครงการคลองสวย น้ าใส ไทยาวาส

ร่วมใจพัฒนา

15,000 15,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหา

ราชินี (วันแม่แห่งชาติ)

30,000 30,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

40,000 40,000

โครงการด้านสาธารณสุขตาม

แนวทางพระราชด าริ

20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียม

ความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส

5,000 5,000

โครงการธรรมาภิบาลด้านการ

บริหารจัดการ

10,000 15,000

โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์

พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ประชารัฐ

50,000 50,000

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ

ชาติ และสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ

50,000 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

เอดส์ และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน

โรงเรียน

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล

ไทยาวาส

100,000 80,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย  

ระเบียบ  แผนงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.

 พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน

จ้าง

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ

ประชาคมท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

หมู่บ้าน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม

5,000 5,000
งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
10,000 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล

เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไท

ยาวาส

10,000 10,000

โครงการรณรงค์  ป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดและควบคุม

ป้องกันยาเสพติดในชุมชน

10,000 20,000

โครงการรณรงค์การปั่นจักรยาน

เพื่อสุขภาพ

10,000 10,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกของ

ประชาชนในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน

10,000 10,000

โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และ

ประเพณีสรงน้ าพระ (ประเพณี

สงกรานต์)

20,000 20,000

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน
10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการลดภาวะโลกร้อนใช้ถุงผ้า

แทนถุงพลาสติก

5,000 5,000

โครงการเวทีประชาคม  เพื่อรับฟัง

ปัญหาความต้องการของประชาชน

ต าบลไทยาวาส

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

“สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  สุขภาพกาย

 สุขภาพใจแข็งแรง”

30,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(รายหัว))

35,700 35,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.))

23,730 23,730

โครงการสวนสาธารณะเพื่อชุมชน
20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬารณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอย

หระทง

5,000 5,000

โครงการหนูน้อยฟันสวย  สุขภาพ

ฟันดี

5,000 5,000

โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 5,000 5,000

โครงการให้ความรู้เร่ืองแผนที่ภาษี  

และความรู้ด้านภาษี

10,000 10,000

โครงการอบรม  และส่งเสริมอาชีพ

ให้แก่ประชาชนต าบลไทยาวาส

30,000 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่น    สมาชิกสภา 

อบต.  พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง (OD)

150,000 150,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล้กปลอดโรค

5,000 5,000

ลดขยะ  ลดภาระของชุมชนต าบล

ไทยาวาส

30,000 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 20,000 260,000 580,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 30,000 140,000 210,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 10,000 160,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 50,000 65,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 253,000 253,000

วัสดุการเกษตร 70,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุส านักงาน 30,000 180,000 210,000

วัสดุอื่น 150,000 20,000 170,000

วัสดุการศึกษา 15,000 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
10,000 30,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 1,500,000 80,000 300,000 1,880,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 20,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอี้ส านักงาน 2,200 8,000 10,200

เคร่ืองเจาะกระดาษชนิดมือโยก 5,000 5,000

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 

ขนาด 12,000 บีทียู

17,000 17,000

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 

ขนาด 18,000 บีทียู

42,000 42,000

ตู้เอกสารเต้ียโล่ง 10,400 10,400

ตู้เอกสารสูงโล่ง 6,000 6,000

โต๊ะท างาน 3,500 3,500

โต๊ะประชุมสภาฯ 22,000 22,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 22,000 22,000

พัดลมต้ังพื้น 9,600 9,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน

17,000 17,000

ค่าสาธารณปูโภค

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เคร่ืองพิมพ์  Multifunction  แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เคร่ืองพิมพ์ชนิด  Dot Matrix 

Printer  แบบแคร่ส้ัน

22,000 22,000

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,000 8,000

เคร่ืองส ารองไฟ 2,500 2,500

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 7,500 7,500

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 

Switch)  ขนาด 16 ช่อง

2,800 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น (ชนิดถังน้ า

ด้านล่าง)

12,500 12,500

ตู้เย็น 9,400 9,400

เตาแก๊ส 5,500 5,500

อ่างล้างจาน 3,900 3,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
40,000 40,000

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดคุณภาพน้ า 6,300 6,300

เตียงพยาบาลเด็ก 5,100 5,100

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างก าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราง

พิกุล  หมู่ที่ 4

1,487,000 1,487,000

โครงการก่อสร้างก าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง

 – คลองขวาง    หมู่ที่ 3

1,420,000 1,420,000

โครงการก่อสร้างก าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง

หลวงผู้ช่วยอาคม  สายสิทธิ ์ หมู่ที่ 3

731,500 731,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยวัดไทยาวาส 2  หมู่ที่ 4

310,000 310,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยท่ามอญ 1/2 (เลียบ

คลองลัด) หมู่ที่ 4

408,200 408,200

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ต่อจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) สาย

เลียบชายแม่น้ า  หมู่ที่ 2

1,697,000 1,697,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

ซอยท่าตลาด 3 (เลียบคลองผู้ใหญ่

สังเวียน) หมู่ที่  1

443,400 443,400

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

ซอยท่าตลาด 5 (เลียบทางรถไฟ)  

หมู่ที่ 1

465,900 465,900

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยท้ายคุ้ง  3

 หมู่ที่ 2 ถึงคลองหลวง  หมู่ที่ 3

1,662,000 1,662,000

ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับ

ส่ิงก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าเบิกจ่ายชดเชยค่าจ้างตามสัญญา

จ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000 10,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย

ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบแปลน 20,000 20,000

รายจ่ายอื่น

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์  ที่ดิน และ/หรือส่ิงก่อสร้าง

18,000 18,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น

สาธารณประโยชน์

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน
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ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การพาณชิย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

                                                         แผนงาน              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

อุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอนครชัยศรี

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ

ซอยท่าตลาด 5

(บ้านนายโผน – ชายแม่น้ า) หมู่ที่ 1

76,000 76,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน

444,000 444,000

7,114,000 1,830,000 115,000 8,655,000 90,000 265,000 3,367,800 912,000 65,000 1,896,130 130,000 11,560,070 36,000,000รวม

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน
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ภาคผนวก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

******************************** 
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่  2)  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 และนายอ าเภอนครชัยศรีได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)   องค์การบริหารส่วนต าบล      
ไทยาวาส  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ทั้งนี้   ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  16   เดือนกันยายน   พ.ศ.2562 
 

 
 (นายประสาท     รับพรพระ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


