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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,904,589.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 61,374,397.49 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,801,249.38 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 2,984,054.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,349,028.33 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 589,388.70 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,244,996.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 205,776.77 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,725,530.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 122,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,135.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,792,691.86 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,665,010.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 4,080,250.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 21,595,754.34 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,251,017.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,380,680.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,432,905.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 242,393.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 270,758.83 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 18,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 4,080,250.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,794,198.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 589,388.70 3,460,000.00 3,710,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,244,996.00 1,035,000.00 1,231,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 205,776.77 347,000.00 350,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,725,530.00 1,705,000.00 1,905,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 122,500.00 200,000.00 200,800.00

หมวดรายได้จากทุน 3,135.00 0.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,891,326.47 6,747,000.00 7,402,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,792,691.86 17,253,000.00 18,598,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,792,691.86 17,253,000.00 18,598,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,665,010.00 10,000,000.00 10,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,665,010.00 10,000,000.00 10,000,000.00

รวม 28,349,028.33 34,000,000.00 36,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,251,017.00 7,200,000.00 7,488,000.00

งบบุคลากร 9,380,680.00 10,980,600.00 11,531,500.00

งบดําเนินงาน 5,432,905.51 8,470,600.00 8,537,900.00

งบลงทุน 242,393.00 6,918,800.00 8,007,200.00

งบเงินอุดหนุน 270,758.83 412,000.00 417,400.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 18,000.00 18,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 21,595,754.34 34,000,000.00 36,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลไทยาวาส
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลไทยาวาส
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,661,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 280,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,270,300

แผนงานสาธารณสุข 183,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 861,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,660,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 80,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,446,700

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย 1,800,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,488,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,488,000 7,488,000
    งบกลาง 7,488,000 7,488,000

รวม 7,488,000 7,488,000

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,750,500 882,000 2,104,000 300,000 8,036,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,537,000 0 0 0 1,537,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,213,500 882,000 2,104,000 300,000 6,499,500

งบดําเนินงาน 2,567,000 218,000 642,000 80,000 3,507,000
    คาตอบแทน 690,000 178,000 432,000 60,000 1,360,000

    คาใช้สอย 825,000 40,000 80,000 20,000 965,000

    คาวัสดุ 660,000 0 120,000 0 780,000

    คาสาธารณูปโภค 392,000 0 10,000 0 402,000

งบลงทุน 61,000 0 28,500 0 89,500
    คาครุภัณฑ 61,000 0 28,500 0 89,500

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

งบรายจ่ายอื่น 0 18,000 0 0 18,000
    รายจายอื่น 0 18,000 0 0 18,000

รวม 7,388,500 1,118,000 2,774,500 380,000 11,661,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 215,000 55,000 270,000
    คาตอบแทน 30,000 0 30,000

    คาใช้สอย 105,000 5,000 110,000

    คาวัสดุ 80,000 50,000 130,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000
    คาครุภัณฑ 10,000 0 10,000

รวม 225,000 55,000 280,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 386,000 386,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 386,000 386,000

งบดําเนินงาน 476,900 476,900
    คาตอบแทน 25,000 25,000

    คาใช้สอย 306,900 306,900

    คาวัสดุ 85,000 85,000

    คาสาธารณูปโภค 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 407,400 407,400
    เงินอุดหนุน 407,400 407,400

รวม 1,270,300 1,270,300

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 183,000 183,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 63,000 63,000

รวม 183,000 183,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 630,000 630,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 630,000 630,000

งบดําเนินงาน 231,000 231,000
    คาตอบแทน 111,000 111,000

    คาใช้สอย 120,000 120,000

รวม 861,000 861,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 890,000 890,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 890,000 890,000

งบดําเนินงาน 770,000 770,000
    คาตอบแทน 50,000 50,000

    คาใช้สอย 720,000 720,000

รวม 1,660,000 1,660,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    คาใช้สอย 210,000 210,000

รวม 210,000 210,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 30,000 80,000
    คาใช้สอย 50,000 30,000 80,000

รวม 50,000 30,000 80,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,589,000 1,589,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,589,000 1,589,000

งบดําเนินงาน 950,000 950,000
    คาตอบแทน 338,000 338,000

    คาใช้สอย 80,000 80,000

    คาวัสดุ 530,000 530,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 2,000

งบลงทุน 7,907,700 7,907,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 7,907,700 7,907,700

รวม 10,446,700 10,446,700

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 10,000 60,000
    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

    คาใช้สอย 0 10,000 10,000

รวม 50,000 10,000 60,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,800,000 1,800,000
    คาวัสดุ 200,000 200,000

    คาสาธารณูปโภค 1,600,000 1,600,000

รวม 1,800,000 1,800,000

หน้า : 8/8







ป ี2563 ป ี2564

0.00 0.00 0.00 %

6,963.48 60,000.00 0.00 %

456,039.22 3,300,000.00 6.06 %

126,386.00 100,000.00 50.00 %

589,388.70 3,460,000.00

467,240.00 410,000.00 34.15 %

50.00 500.00 0.00 %

38,411.00 33,000.00 21.21 %

390.00 1,000.00 -50.00 %

1,200.00 0.00 100.00 %

12,876.00 15,000.00 33.33 %

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการน้้ามัน

เชือ้เพลิง

0.00 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 17,022.00 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 32,436.00 40,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 220.00 500.00

     ค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอย 407,830.00 550,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่น

ปลิว เพื่อการโฆษณา

20.00 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,729,024.14 3,710,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 3,500,000.00

     ภาษีป้าย 103,983.00 150,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,569,571.00 0.00

     ภาษีบ้ารุงท้องที่ 55,470.14 60,000.00

ป ี2562 ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

หมวดภาษีอากร

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

วนัที่พมิพ ์: 23/8/2564  12:45:23
รายงานประมาณการรายรบั

ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยาวาส
อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม



ป ี2563 ป ี2564ป ี2562 ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยาวาส
อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

7,900.00 12,000.00 0.00 %

675,839.00 520,000.00 5.77 %

10,000.00 0.00 100.00 %

25,400.00 40,000.00 0.00 %

4,250.00 1,500.00 233.33 %

720.00 1,000.00 0.00 %

720.00 1,000.00 0.00 %

1,244,996.00 1,035,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ 920.00 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 1,017,217.00 1,231,200.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกนิ 

200 ตารางเมตร

1,250.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 690.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับท้าการเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 0.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกจิการที่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ

38,500.00 40,000.00

     ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,600.00 12,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 506,729.00 550,000.00



ป ี2563 ป ี2564ป ี2562 ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยาวาส
อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

205,776.77 347,000.00 0.86 %

205,776.77 347,000.00

1,721,830.00 1,700,000.00 11.76 %

3,700.00 5,000.00 0.00 %

1,725,530.00 1,705,000.00

122,500.00 200,000.00 0.40 %

0.00 0.00 0.00 %

122,500.00 200,000.00

3,135.00 0.00 100.00 %

3,135.00 0.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 5,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 5,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 175,500.00 200,800.00

หมวดรายไดจ้ากทุน

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 174,500.00 200,800.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 1,000.00 0.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย์

1,645,560.00 1,905,000.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

     รายได้จากประปา 1,640,960.00 1,900,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและกจิการพาณิชย์หรือ

กจิการอืน่ ๆ

4,600.00 5,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 321,225.49 350,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

     ดอกเบี้ย 321,225.49 350,000.00



ป ี2563 ป ี2564ป ี2562 ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยาวาส
อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

544,979.50 600,000.00 0.00 %

7,029,654.64 7,600,000.00 1.97 %

2,078,027.79 2,200,000.00 9.09 %

120,729.37 200,000.00 0.00 %

2,245,641.02 2,600,000.00 7.69 %

18,706.78 20,000.00 0.00 %

28,931.76 30,000.00 0.00 %

2,723,235.00 4,000,000.00 19.85 %

1,500.00 2,000.00 0.00 %

1,286.00 1,000.00 100.00 %

14,792,691.86 17,253,000.00

     ภาษีจัดสรรอืน่ ๆ 786.00 2,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 15,485,595.43 18,598,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน

2,464,211.00 4,794,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้้าบาดาล 1,020.00 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 19,850.85 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27,933.18 30,000.00

     ภาษีธรุกจิเฉพาะ 148,832.55 200,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,584,695.55 2,800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ 7,566,523.65 7,750,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,128,304.65 2,400,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีรถยนต์ 543,438.00 600,000.00



ป ี2563 ป ี2564ป ี2562 ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยาวาส
อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

9,665,010.00 10,000,000.00 0.00 %

9,665,010.00 10,000,000.00

28,349,028.33 34,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,265,363.00 10,000,000.00

รวมทุกหมวด 31,639,485.06 36,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     เงินอดุหนุนทั่วไป 9,265,363.00 10,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,710,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเทากับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 3,500,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดจริงจากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ของ อบต.ไทยาวาส  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง  พ.ศ.2562  ประกาศใช

ภาษีป้าย จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,231,200 บาท
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 550,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา  

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา  

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,200 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเพิ่มจากปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 550,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา  

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเพิ่มจากปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดเทากับปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับดอกเบี้ยมากกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,905,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 1,900,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา

รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,800 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 200,800 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   เนื่องจากประมาณ
การจากรายรับจริงจากปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,598,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,750,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรใหเพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,400,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรใหเพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,800,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรใหเพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 4,794,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรใหเพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการ
ไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000,000 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการ
จากรายรับจริงจากปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 23/8/2564  12:51:37 หนา : 4/4



ปี 2563 ปี 2564

165,556 190,000 -5.26 %

8,018 10,000 0 %

4,738,100 5,052,000 -1.03 %

910,400 998,000 -3.81 %

17,500 18,000 0 %

94,743 600,000 0 %เงินส ารองจา่ย 0 600,000

เบีย้ยังชีพความพิการ 925,600 960,000

เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 12,000 18,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,800 10,000

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 4,370,700 5,000,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 178,412 180,000

งบกลาง

งบกลาง

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

วันทีพ่ิมพ์ : 23/8/2564  12:53

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

29,700 30,000 -100 %

0 0 0 %

0 132,000 -24.24 %

0 130,000 -23.08 %

260,000 480,000 -100 %

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 100,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
260,000 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 440 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลไทยาวาส
0 100,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
0 520,000

ค่าใช้จา่ยในการจดัการจราจร 0 0

รายจา่ยตามข้อผูกพัน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

27,000 0 0 %

6,251,017 7,640,000

6,251,017 7,640,000

6,251,017 7,640,000

6,251,017 7,640,000

514,080 515,000 0 %

42,120 43,000 0 %

42,120 43,000 0 %ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 43,000

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
514,080 515,000

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รอง

นายก
42,120 43,000

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

รวมงบกลาง 5,753,952 7,488,000

รวมแผนงานงบกลาง 5,753,952 7,488,000

รวมงบกลาง 5,753,952 7,488,000

รวมงบกลาง 5,753,952 7,488,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 0 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

86,400 87,000 -0.69 %

828,000 849,600 0 %

1,512,720 1,537,600

3,292,530 3,622,400 -66.83 %

120,000 270,000 -22.22 %

2,605,230 2,700,000 -38.3 %

เงินประจ าต าแหนง่ 90,000 210,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 2,195,280 1,666,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
2,248,680 1,201,500

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานกุาร

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

849,600 849,600

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,534,320 1,537,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานกุาร/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล

86,400 86,400



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

223,159 210,000 -35.24 %

6,240,919 6,802,400

7,753,639 8,340,000

10,800 430,000 4.65 %

0 10,000 0 %

135,000 360,000 -44.44 %

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ
0 10,000

ค่าเช่าบา้น 157,500 200,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30,000 450,000

รวมงบบุคลากร 6,275,726 4,750,500

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 207,446 136,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,741,406 3,213,500



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

20,730 30,000 -100 %

166,530 830,000

68,681.86 150,000 0 %

0 10,000 0 %

61,376 200,000 -40 %

0 200,000 0 %ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 22,731.47 200,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 167,848 120,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 125,728.97 150,000

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 10,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 20,735 0

รวมค่าตอบแทน 208,235 690,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า
0 30,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

4,440 10,000 0 %

2,800 5,000 0 %

13,625 10,000 0 %

0 0 0 %

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบยีบ

 แผนงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ปฏบิติังานของพนกังานลูกจา้ง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

800 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้ และพวงมาลา
2,000 5,000

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย  

ระเบยีบ  แผนงานเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.

 พนกังานส่วนต าบล  และพนกังาน

จา้ง

0 10,000

ค่าบอกรับวารสาร 4,840 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

800 10,000 0 %

0 20,000 -50 %

183,663.96 300,000 0 %

335,386.82 915,000

16,751 100,000 0 %

0 5,000 0 %

14,144 25,000 0 %

70,700 40,000 25 %

วัสดุงานบา้นงานครัว 13,184 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000

วัสดุส านกังาน 169,878 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,000

รวมค่าใชส้อย 603,563.47 825,000

ค่าวัสดุ

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการและการรักษาความ

ปลอดภยัในหนว่ยงานของรัฐฝ่ายพล

เรือน

0 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 279,615.03 300,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ

ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  

ปอ้งกันผลประโยชนท์ับซ้อน

0 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

233,125 350,000 0 %

0 10,000 0 %

61,550 71,700 -2.37 %

6,097.7 50,000 0 %

402,367.7 651,700

349,542.33 350,000 0 %

2,167.05 5,000 0 %

474 5,000 0 %

20,588.28 20,000 10 %

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,111 5,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 14,980 22,000

ค่าไฟฟ้า 282,339.23 350,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,814.72 5,000

รวมค่าวัสดุ 533,942 660,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,180 70,000

วัสดุอื่น 78,680 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 238,020 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

372,771.66 380,000

1,277,056.18 2,776,700

15,400 10,500 -14.29 %

4,900 0 0 %

0 0 0 %

0 19,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 0

ชุดรับแขก (โซฟา) 7,000 0

ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 7,000 0

เคร่ืองปรับอากาศชนดิแขวน 57,200 0

เคร่ืองปรับอากาศชนดิติดผนงั 30,000 0

เก้าอี้ส านกังาน 12,600 9,000

เคร่ืองเจาะกระดาษชนดิมือโยก 0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 1,645,985.42 2,567,000

งบลงทุน

ค่าเช่าพืน้ทีเ่ว็บไซต์ และค่าธรรมเนยีมที่

เกี่ยวข้อง
0 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 300,244.95 392,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

24,000 0 0 %

22,000 0 0 %

3,500 18,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 854,000 -100 %

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 

แบบเกียร์ธรรมดา
39,500 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ

0 0

ม่าน 29,000 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โต๊ะส านกังาน 0 0

พาทิชั่น (ฉากกั้นหอ้ง) 28,896 0

โต๊ะประชุมสภาฯ 0 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0

โต๊ะท างานชนดิเข้ามุม 3,500 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

10,593 0 0 %

0 44,000 -100 %

0 0 0 %

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไม่

นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)

22,000 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19

 นิ้ว)

16,000 0

เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น (ชนดิถังน้ า

ด้านล่าง)
0 0

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์

โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ 

Smart TV
24,500 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ชุดล าโพงหอกระจายข่าว 139,000 0

ตู้ล าโพงเคล่ือนที่ 9,500 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

8,000 0 0 %

10,000 2,600 -100 %

0 10,000 -100 %เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 12,500 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
4,300 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนดิ

 Network แบบที ่1 (18 หนา้/นาท)ี
0 0

เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ 

LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี
7,800 0

เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ 

LED ขาวด า(18 หนา้/นาท)ี
2,600 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  ส าหรับ

งานประมวลผล *
0 22,000

เคร่ืองพิมพ์ (Multifunction) ชนดิ

เลเซอร์ หรือชนดิ LED สี
17,000 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 

Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที1่
6,200 0

อุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ 

(Smart Card Reader)
2,100 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 

Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่1
6,200 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 30,000 0 %

98,393 988,600

98,393 988,600

0 0 100 %

0 0

0 0

9,129,088.18 12,105,300รวมงานบริหารทัว่ไป 8,417,107.42 7,388,500

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000

เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนนุศูนย์ปฏบิติังานร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  

(สถานทีก่ลาง)

0 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภณัฑ์ 495,396 61,000

รวมงบลงทุน 495,396 61,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 30,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

ค่าเช่าบา้น 0 108,000

รวมค่าตอบแทน 0 178,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 70,000

รวมงบบุคลากร 0 882,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0 214,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 882,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
0 650,000

เงินประจ าต าแหนง่ 0 18,000

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0

0 0รวมงบด าเนินงาน 0 218,000

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 0 40,000

รวมค่าใชส้อย 0 40,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

18,000 18,000 0 %

18,000 18,000

18,000 18,000

18,000 18,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 18,000 18,000

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 18,000 1,118,000

จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวิจยั  

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

ซ่ึงมิใช่เพือ่การจดัหา หรือปรับปรุง

ครุภณัฑ์  ทีดิ่น และ/หรือส่ิงก่อสร้าง

18,000 18,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 18,000 18,000

รายจ่ายอ่ืน

รายจา่ยอื่น

งบรายจ่ายอ่ืน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 160,000 3.75 %

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 166,000

รวมงบบุคลากร 1,609,656 2,104,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 61,427 32,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,609,656 2,104,000

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 370,849 450,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
1,135,380 1,580,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 10,000 0 %

173,680 246,000 0 %

0 0 100 %

3,000 10,000 -100 %

176,680 426,000

5,589 10,000 0 %

39,862 50,000 0 %

0 0 0 %

7,725 10,000 0 %

11,000 10,000 0 %

64,176 80,000รวมค่าใชส้อย 47,397 80,000

โครงการใหค้วามรู้เร่ืองแผนทีภ่าษี  

และความรู้ด้านภาษี
0 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,000

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 38,858 50,000

โครงการใหค้วามรู้ระบบแผนทีภ่าษี 2,800 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 5,739 10,000
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 1,000 0

รวมค่าตอบแทน 142,700 432,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า
0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ
0 10,000

ค่าเช่าบา้น 141,700 246,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

69,436.15 80,000 0 %

20,420 40,000 0 %

89,856.15 120,000

10,182 10,000 0 %

10,182 10,000

340,894.15 636,000

0 9,000 0 %เก้าอี้ส านกังาน 0 9,000

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 313,209 642,000

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,110 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,110 10,000

รวมค่าวัสดุ 121,002 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านกังาน 84,302 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,700 40,000

ค่าวัสดุ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0 0 %

0 22,000 -100 %

0 0 100 %

17,000 0 0 %

22,000 0 0 %

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านกังาน
0 0

เคร่ืองพิมพ์ชนดิ  Dot Matrix 

Printer  แบบแคร่ส้ัน
0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)

0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านกังาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่

นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)

0 17,000

ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 6,600 0

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 18,000 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

2,500 15,000 -83.33 %

41,500 46,000

41,500 46,000

382,394.15 682,000

0 0 100 %

0 0

0 0รวมงบบุคลากร 0 300,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
0 300,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 300,000

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารงานคลัง 1,951,765 2,774,500

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมค่าครุภณัฑ์ 28,900 28,500

รวมงบลงทุน 28,900 28,500

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
4,300 0

เคร่ืองส ารองไฟ 0 2,500



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า
0 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 60,000

ค่าเช่าบา้น 0 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 20,000

งบด าเนินงาน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

9,529,482.33 12,805,300รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,386,872.42 11,661,000

รวมงบด าเนินงาน 0 80,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 380,000

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 0 20,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

128,000 0 0 %

0 0 0 %

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจติ

อาสาภยัพิบติัประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลไทยาวาส

0 0

โครงการรณรงค์ ปอ้งกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดและควบคุม

ปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน

1,250 0

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน

งบด าเนินงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 5,000 -100 %

128,000 5,000

128,000 5,000

128,000 5,000

0 0 100 %

0 0รวมค่าตอบแทน 0 30,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 30,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 4,425 0
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน
4,425 0

โครงการรณรงค์สร้างจติส านกึของ

ประชาชนในการปอ้งกันและลด

อุบติัเหตุบนท้องถนน

3,175 0

รวมค่าใชส้อย 4,425 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 70,000 -42.86 %

0 0 100 %

0 15,000 0 %

0 85,000รวมค่าใชส้อย 109,788 105,000

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจติอาสา

ภยัพิบติัประจ าองค์การบริหารส่วน

ต าบลไทยาวาส

0 50,000

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภยั
11,885 15,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

ค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรม/

ทบทวน อปพร.
97,903 40,000

ค่าใชส้อย



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0

0 85,000

0 3,500 -100 %

0 19,000 -100 %

0 7,500 33.33 %

0 30,000

0 30,000

0 115,000

งบด าเนินงาน

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 109,788 225,000

งานจราจร

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 10,000

ข้อลดหกูระต่ายเกลียวใน 0 0

สายส่งน้ าดับเพลิง 0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

รวมงบด าเนินงาน 109,788 215,000

งบลงทุน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 80,000

ค่าวัสดุ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0รวมค่าใชส้อย 0 5,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

โครงการรณรงค์สร้างจติส านกึของ

ประชาชนในการปอ้งกันและลด

อุบติัเหตุบนท้องถนน

0 5,000

ค่าใชส้อย



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

128,000 120,000

0 181,000 -100 %

104,386 118,000 -100 %ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 124,440 0

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
0 0

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 114,213 280,000

แผนงานการศึกษา

รวมงบด าเนินงาน 0 55,000

รวมงานจราจร 0 55,000

วัสดุจราจร 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,000

ค่าวัสดุ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

21,935 24,000 -100 %

126,321 323,000

126,321 323,000

0 25,000 -100 %

0 25,000

30,165 100,000 -100 %รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 0

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 148,440 0

รวมงบบุคลากร 148,440 0

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 24,000 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

15,056 20,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 2,000 -100 %

2,250 0 0 %

0 5,000 -100 %

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล

เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไท

ยาวาส

0 0

โครงการตรวจสุขภาพเพือ่เตรียม

ความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส

375 0

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

เอดส์ และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน

โรงเรียน

4,675 0

ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวันเด็ก

แหง่ชาติ
16,379 0

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 0 0

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

3,600 51,000 -100 %

9,000 33,900 -100 %

0 2,000 -100 %

0 2,000 -100 %

0 2,000 -100 %

60,071 227,900รวมค่าใชส้อย 60,373 0

ค่าวัสดุ

โครงการหนนูอ้ยมือสะอาด 0 0

โครงการอบรมใหค้วามรู้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กปลอดโรค
1,125 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการ

บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยใน

การจดัการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.))

4,500 0

โครงการหนนูอ้ยฟันสวย  สุขภาพ

ฟันดี
0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการ

บริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียน

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(รายหวั))

33,319 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 10,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 45,000

23,598.58 30,000 -100 %

3,143.59 10,000 -100 %

26,742.17 40,000

86,813.17 337,900รวมงบด าเนินงาน 65,382.26 0

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,009.26 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5,009.26 0

วัสดุการศึกษา 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 0

วัสดุงานบา้นงานครัว 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

1,900 0 0 %

16,500 0 0 %

41,000 0 0 %

6,000 0 0 %

3,400 0 0 %

5,100 0 0 %

8,900 0 0 %ตู้เย็น 0 0

เตียงพยาบาลเด็ก 0 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

โต๊ะท างาน 0 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 

ขนาด 18,000 บทีียู
0 0

ตู้เอกสารสูงโล่ง 0 0

เก้าอี้ส านกังาน 0 0

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 

ขนาด 12,000 บทีียู
0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบลงทุน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

5,500 0 0 %

3,900 0 0 %

2,800 0 0 %

95,000 0

95,000 0

308,134.17 660,900

0 0 100 %

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
0 181,000

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 213,822.26 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 

Switch)  ขนาด 16 ช่อง
0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

อ่างล้างจาน 0 0

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์

เตาแก๊ส 0 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 100,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 25,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 386,000

รวมงบบุคลากร 0 386,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0 181,000

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 0 24,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

91,480 147,000 -30 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ย

สนบัสนนุสถานศึกษา  (ค่าจดัการ

เรียรการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 (รายหวั))

0 34,000

โครงการตรวจสุขภาพเพือ่เตรียม

ความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส

0 2,000

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 0 20,000

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 0 10,000

ค่าใช้จา่ยในโครงการสนบัสนนุ

ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
98,700 102,900

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

91,480 147,000

0 0 100 %

195,745.38 255,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

195,745.38 255,000รวมค่าวัสดุ 227,680.04 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000

วัสดุการศึกษา 0 15,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 0 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 227,680.04 0

รวมค่าใชส้อย 98,700 306,900

ค่าวัสดุ

โครงการหนนูอ้ยฟันสวย  สุขภาพ

ฟันดี
0 2,000

โครงการหนนูอ้ยมือสะอาด 0 2,000

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ย

สนบัสนนุสถานศึกษา  (ค่าใช้จา่ยใน

การจดัการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.))

0 34,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

287,225.38 402,000

0 68,000 -100 %

0 27,000 -100 %

0 95,000

0 95,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ม่านกันแสง 0 0

ครุภณัฑ์การศึกษา

เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 60,000

รวมงบด าเนินงาน 326,380.04 476,900

ค่าไฟฟ้า 0 50,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 10,000

ค่าสาธารณูปโภค



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

222,000 412,000 -1.12 %

222,000 412,000

222,000 412,000

509,225.38 909,000

817,359.55 1,569,900

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 771,380.04 1,270,300

รวมแผนงานการศึกษา 985,202.3 1,270,300

รวมเงินอุดหนุน 445,000 407,400

รวมงบเงินอุดหนุน 445,000 407,400

เงินอุดหนนุส่วนราชการ

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหาร

กลางวัน
445,000 407,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0

12,528 15,000 0 %

3,875 20,000 -50 %

ค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ปอ้งกัน

และควบคุมไข้เลือดออก
0 15,000

โครงการด้านสาธารณสุขตาม

แนวทางพระราชด าริ
0 10,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 120,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0 0 %

0 3,000 0 %

0 30,000 0 %

0 0 0 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม
2,200 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทุ

พลภาพและด้อบโอกาส
0 3,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ตาม

พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

26,500 30,000

โครงการไทยาวาสร่วมใจ ผู้สุงวัยใส่

ใจสุขภาพช่องปาก
3,100 0

โครงการโภชนาการถูกวิธีชีวียืนยาว 1,250 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 5,000 0 %

16,403 73,000

16,403 73,000

16,403 73,000

16,403 73,000รวมแผนงานสาธารณสุข 35,350 183,000

รวมงบด าเนินงาน 35,350 183,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 35,350 183,000

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

โรคติดต่อ
600 5,000

รวมค่าใชส้อย 35,350 63,000

โครงการหมอหมู่บา้น 1,700 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0รวมงบบุคลากร 0 630,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0 250,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 630,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
0 380,000

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

แผนงานสังคมสงเคราะห์



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

81,574 100,000 0 %

0 0 0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ต าบลไทยาวาส
65,225 0

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 0 10,000

โครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน 

เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล

ไทยาวาส

0 100,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

ค่าเช่าบา้น 0 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 111,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 51,000

งบด าเนินงาน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

5,000 10,000 0 %

86,574 110,000

86,574 110,000

86,574 110,000

86,574 110,000

รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 65,225 861,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 65,225 861,000

รวมค่าใชส้อย 65,225 120,000

รวมงบด าเนินงาน 65,225 231,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

“สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  สุขภาพกาย

 สุขภาพใจแข็งแรง”

0 10,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

659,880 678,000 -100 %

42,000 42,000 -100 %

719,280 730,000 -100 %

79,560 68,000 -100 %

1,500,720 1,518,000

1,500,720 1,518,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,312,590 0

รวมงบบุคลากร 1,312,590 0

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 580,520 0

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 65,470 0

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
624,600 0

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 0

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

97,945 200,000 -100 %

0 10,000 -100 %

42,000 108,000 -100 %

1,600 20,000 -100 %

141,545 338,000

146,556 20,000 -100 %รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 124,770 0

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 3,200 0

รวมค่าตอบแทน 158,672 0

ค่าเช่าบา้น 53,801 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
101,671 0

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ
0 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

21,768 30,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

6,350 10,000 -100 %

174,674 60,000รวมค่าใชส้อย 135,330 0

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ พรบ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่

แก้ไขเพิม่เติม

2,175 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,210 0

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 0 0

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ พรบ.

ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 และทีแ่ก้ไข

เพิม่เติม

4,175 0

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

19,727 30,000 -100 %

0 0 0 %

23,572.5 300,000 -100 %

39,420 40,000 -100 %

299,291 150,000 -100 %

382,010.5 520,000

0 2,000 -100 %

0 2,000

698,229.5 920,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0

รวมงบด าเนินงาน 1,007,489.59 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0

วัสดุอื่น 130,846.8 0

รวมค่าวัสดุ 713,487.59 0

วัสดุก่อสร้าง 508,545.79 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,650 0

วัสดุส านกังาน 16,957 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,488 0

ค่าวัสดุ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 17,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 44,800 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

เคร่ืองตัดถนน 53,000 0

ชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต 

(Slump Test Set)
7,000 0

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 

แบบเกียร์ธรรมดา
0 0

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

พาทิชั่น (ฉากกั้นหอ้ง) 22,000 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตู้เหล็กใส่เอกสาร 24 ช่อง 7,000 0

โต๊ะท างาน 10,000 0

ตู้กระจกบานเล่ือน 12,000 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปดิ 11,000 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 11,000 -100 %ล้อวัดระยะทาง 0 0

ครุภณัฑ์ส ารวจ

กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 30,000 0

เล่ือยชักแบบพกพา 5,500 0

เล่ือยโซ่ยนต์ 43,000 0

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 28,500 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

แบบหล่อทรงเหล่ียม ชนดิเหล็ก 6,200 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 22,000 -100 %

7,500 0 0 %

7,500 94,800

7,500 94,800

2,206,449.5 2,532,800

49,900 150,000 -100 %

49,900 150,000

49,900 150,000รวมงบด าเนินงาน 0 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,555,279.59 0

งานไฟฟ้าและประปา

รวมค่าครุภณัฑ์ 235,200 0

รวมงบลงทุน 235,200 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)

0 0

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0 0 %

อุดหนนุการไฟฟ้าอ าเภอนครชัยศรี 

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณซอยคลองสวนหมาก 3 

(บา้นนายไพโจน ์ ตรีทิพากิจ) หมู่ที ่3

64,825.95 0

อุดหนนุการไฟฟ้าอ าเภอนครชัยศรี 

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณซอยท่าตลาด 6 (บา้นนาย

ถนดั) หมู่ที ่1

245,864.6 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนนุกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

48,758.83 0 0 %

48,758.83 0

48,758.83 0

98,658.83 150,000รวมงานไฟฟ้าและประปา 396,422.16 0

รวมเงินอุดหนุน 396,422.16 0

รวมงบเงินอุดหนุน 396,422.16 0

อุดหนนุการไฟฟ้าอ าเภอนครชัยศรี 

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ไทย

เข้มแข็ง) หมู่ที ่2

85,731.61 0

อุดหนนุการไฟฟ้าอ าเภอนครชัยศรี

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ

ซอยท่าตลาด 5

0 0



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0รวมค่าตอบแทน 0 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 40,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ
0 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 890,000

รวมงบบุคลากร 0 890,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0 730,000

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 0 160,000

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

637,700.75 700,000 0 %

0 20,000 0 %

637,700.75 720,000

637,700.75 720,000

637,700.75 720,000

2,942,809.08 3,402,800รวมแผนงานเคหะและชมุชน 3,487,470.3 1,660,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวมงบด าเนินงาน 535,768.55 770,000

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 535,768.55 1,660,000

ลดขยะ  ลดภาระของชุมชนต าบล

ไทยาวาส
3,366 20,000

รวมค่าใชส้อย 535,768.55 720,000

ค่าใช้จา่ยในการก าจดัขยะมูลฝอย 

และส่ิงปฏกิูล
94,119 700,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 438,283.55 0

ค่าใชส้อย



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 5,000 0 %

9,200 10,000 0 %

0 30,000 -33.33 %

0 40,000 0 %

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหา

ราชิน ี(วันแม่แหง่ชาติ)
2,131 20,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจา้อยู่หวั (รัชกาลที ่10)
0 40,000

ค่าใช้จา่ยในการจดัเวทีประชาคม

ระดับหมู่บา้น เพือ่ส่งเสริม 

สนบัสนนุการจดัท าแผนชุมชน

0 5,000

โครงการ อบต.ไทยาวาส ออกหนว่ย

เคล่ือนทีบ่ริการประชาชน
2,811 10,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 50,000 0 %

24,362.18 50,000 0 %

0 0 0 %

0 10,000 0 %

1,750 5,000 0 %

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 1,000 10,000

โครงการรณรงค์  ปอ้งกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดและควบคุม

ปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน

0 5,000

โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของ

ชาติ และสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ

19,616.73 50,000

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ช่วยชาติ ช่วยเราเอง
1,000 0

โครงการธรรมาภบิาลด้านการ

บริหารจดัการ
9,325 0

โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์

พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ประชารัฐ

28,890 50,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

1,500 0 0 %

9,824 30,000 -33.33 %

46,636.18 230,000

46,636.18 230,000

46,636.18 230,000

46,636.18 230,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 66,273.73 210,000

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 66,273.73 210,000

รวมค่าใชส้อย 66,273.73 210,000

รวมงบด าเนินงาน 66,273.73 210,000

โครงการเวทีประชาคม  เพือ่รับฟัง

ปญัหาความต้องการของประชาชน

ต าบลไทยาวาส

1,500 0

โครงการอบรม  และส่งเสริมอาชีพ

ใหแ้ก่ประชาชนต าบลไทยาวาส
0 20,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 50,000 0 %

0 50,000

0 50,000รวมงบด าเนินงาน 39,808 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ต าบลไทยาวาส
0 50,000

รวมค่าใชส้อย 39,808 50,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ไทยา

วาสคัพ)
39,808 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0

0 0

0 50,000

0 20,000 0 %

โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ และ

ประเพณีสรงน้ าพระ (ประเพณี

สงกรานต์)

0 20,000

ค่าใชส้อย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 390,000.02 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 429,808.02 50,000

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ 390,000.02 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 390,000.02 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กีฬา

งบลงทุน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 5,000 0 %

1,800 5,000 0 %

1,800 30,000

1,800 30,000

1,800 30,000

1,800 80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
431,983.02 80,000

รวมงบด าเนินงาน 2,175 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 2,175 30,000

โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 2,175 5,000

รวมค่าใชส้อย 2,175 30,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอย

กระทง
0 5,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

รวมงบลงทุน 35,000 0
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
35,000 0

ปรับปรุงอาคารทีท่ าการ อบต.ไทยา

วาส
35,000 0

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 35,000 0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา
งบลงทุน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0 200,000

รวมงบบุคลากร 0 1,589,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง 0 67,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,589,000

เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0 750,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่น
0 730,000

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,000

รวมค่าใชส้อย 0 80,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 0 20,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 338,000

ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า
0 20,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ
0 10,000

ค่าเช่าบา้น 0 108,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0รวมงบด าเนินงาน 0 950,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 530,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 40,000

วัสดุอื่น 0 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 150,000

วัสดุก่อสร้าง 0 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 0 30,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 999,900 0 %

0 225,600 -100 %

0 1,162,500 0 %

0 999,900 0 %

ก่อสร้างก าแพงกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ต่อจากเดิม) เลียบคลอง

หลวง-คลองขวาง หมู่ที ่3

0 1,162,500

ก่อสร้างก าแพงกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็กเลียบคลองขวาง  ซอยท่าตลาด

 6  หมู่ที ่1

0 999,900

ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3/1 หมู่

ที ่3

0 999,900

ก่อสร้างก าแพงกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ต่อจากเดิม) เลียบคลองลัด  

หมู่ที ่4

0 0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งบลงทุน



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 1,625,600 -100 %

0 94,000 0 %

0 686,500 0 %

ขยายถนนหนิคลุก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 

(ชายแม่น้ า) ต้ังแต่สะพานบา้นนาง

นนัทา  อุบล ถึงบา้นนายสน  แสน

สวาท และแยกไปบา้นเซ่ง  เบญจ

กิจนธิิ หมู่ที ่2

0 686,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 6 (ต่อ

จากจดุเดิม) หมู่ที ่3

0 0

ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ปากล้ินราง) มอก. ชั้น 3 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  

ยาวรวม 37.00 เมตร  พร้อมบอ่พัก

น้ าทิง้คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

คลองสวนหมาก 1 หมู่ที ่3

0 94,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายเลียบคลองลัดต่อจากถนน

 ค.ส.ล. (เดิม)  ถึงบา้นนายฉิ่ว 

สวัสด์ิกล่ิน  หมู่ที ่4

0 558,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยท่าตลาด 3  เร่ิมจาก

สะพาน ค.ส.ล. ถึงบา้นนายสมพร   

เกตุอู่ทอง  หมู่ที ่1

0 1,042,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นนางสาวอัจฉรา  ซังเก 

(ซอยคลองสวนหมาก 3/1)  หมู่ที ่3

0 460,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยคลองสวนหมาก 1  ต่อ

จากถนนคอนกรีต (เดิม)  ถึงริม

แม่น้ า  หมู่ที ่3

0 633,000



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %ค่าจา้งออกแบบแปลน 0 0

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า K)
0 10,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่

เอกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภายนอก

เพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

โครงการขยายถนนหนิคลุกซอย

บา้นนายจ ารัส  (ท่ามอญ  ซอย 4)  

หมู่ที ่ 4

0 434,800

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  ซอย

ท้ายคุ้ง  1  เร่ิมจากถนนคอนกรีต  

(เดิม)  ถึงสะพานไม้  หมู่ที ่2  (บา้น

นายถนดั  ชัยยะ  ซอยท่าตลาด 6)

0 826,100



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 10,000 -100 %

0 5,824,000

0 5,824,000

0 5,824,000

0 5,824,000รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35,000 10,446,700

รวมงบลงทุน 0 7,907,700

รวมงานก่อสร้าง 0 10,446,700

ค่าเบกิจา่ยชดเชยค่าจา้งตามสัญญา

จา้งแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
0 0

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 7,907,700

ค่าจา้งทีป่รึกษาซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้าง 

หรือเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

3,060 70,000 -28.57 %

3,060 70,000

3,060 70,000

3,060 70,000รวมงานส่งเสริมการเกษตร 53,792.25 50,000

รวมค่าวัสดุ 53,792.25 50,000

รวมงบด าเนินงาน 53,792.25 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 53,792.25 50,000

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

แผนงานการเกษตร



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 15,000 -66.67 %

0 0 0 %

432 10,000 -50 %

432 25,000

432 25,000

432 25,000

3,492 95,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1,500 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 55,292.25 60,000

รวมค่าใชส้อย 1,500 10,000

รวมงบด าเนินงาน 1,500 10,000

โครงการฝึกอบรมการท าน้ าหมัก

จลิุนทรีย์
1,500 0

โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 0 5,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

โครงการคลองสวย น้ าใส ไทยาวาส

ร่วมใจพัฒนา
0 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
อ าเภอนครชัยศรี    จงัหวัดนครปฐม

0 200,000 -100 %

0 200,000

0 200,000 0 %

0 200,000

1,772,181.2 1,650,000 -3.03 %

1,772,181.2 1,650,000

1,772,181.2 2,050,000

1,772,181.2 2,050,000

1,772,181.2 2,050,000

21,595,754.34 34,000,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,615,800.09 1,800,000

รวมทุกแผนงาน 23,032,634.11 36,000,000

รวมงบด าเนินงาน 1,615,800.09 1,800,000

รวมงานกิจการประปา 1,615,800.09 1,800,000

ค่าไฟฟ้า 1,615,800.09 1,600,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,615,800.09 1,600,000

รวมค่าวัสดุ 0 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 200,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0

รวมค่าใชส้อย 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา



 

  

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   36,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงานงบกลาง   

 งานงบกลาง        รวม     7,488,000   บาท 
 รายจ่ายงบกลาง       รวม     7,488,000   บาท 
 งบกลาง      รวม     7,488,000   บาท 
 1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน   180,000   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  
 2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ านวน    10,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างบที่ประสบอันตราย  
เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2561 
 3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน   5,000,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสไว้แล้ว  โดยจ่ายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  โดยมีวิธีการค านวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้ อมูล
ผู้สูงอายุ  ดังนี้ 
 1) ช่วงอายุ  60 – 69 ปี  จ านวน  370  คนๆละ 600  บาทต่อเดือน    
 2) ช่วงอายุ  70 – 79 ปี  จ านวน  165  คนๆละ 700  บาทต่อเดือน    
 3) ช่วงอายุ  80 – 89 ปี  จ านวน  77  คนๆละ 800  บาทต่อเดือน    
 4) ช่วงอายุ  90 ปีขึ้นไป  จ านวน  17  คนๆละ 1,000  บาทต่อเดือน    
 ตั้งไว้  12  เดือน  โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  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 (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562 
 4. เบี้ยยังชีพคนพิการ      จ านวน  960,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ  ตั้งไว้  12  เดือน  โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนคน
พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  โดยค านวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น  3 ปี  ย้อนหลัง  และข้อมูลจ านวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ           
 ทั้งนี้  เพื่อความยืดหยุ่นและเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ  เนื่องจากระเบียบการจ่ายคนพิการฉบับใหม่  ก าหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่าย
เบี้ยในเดือนถัดไป  ดังนั้นจ านวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจ านวนผู้พิการที่มี
สิทธิรับเบี้ย  ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริง  จ านวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยจ่ายตามจ านวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด  เพราะจ านวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  การเสียชีวิต  
การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  มติคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิมหรือ
ลดอัตราการจ่ายเงิน  เป็นต้น   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จ านวน  18,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในต าบลไทยาวาส 
จ านวน 3  คนๆละ 500  บาทต่อเดือน  เป็นเงิน  1,500  บาท  ตั้งไว้  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  18,000  บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  
กรกฎาคม  2559  
 6. เงินส ารองจ่าย       จ านวน  600,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว     
ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5  และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  เช่น  การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 
19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น   
 
 



 

  

 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2563  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 0533  ลงวันที่ 27  มกราคม  2563 
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 2120  ลงวันที่ 9  เมษายน  2563 
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 2343  ลงวันที่ 22  เมษายน  2563 
  7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 

ธันวาคม  2563 
  8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 

พฤษภาคม  2563 
7.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   
     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.)  

          จ านวน   520,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นอัตราร้อยละ 2 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   
  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไทยาวาส  จ านวน    100,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 
  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ     จ านวน    100,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 
 

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



 

  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป        รวม    7,388,500  บาท 
 งบบุคลากร         รวม 4,750,500  บาท 
 1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                รวม 1,537,000  บาท 

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      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 ค่าตอบแทนประจ 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 

1.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/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 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
         จ านวน  86,400  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 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น         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 
 
 2. เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม     3,213,500  บาท 

2.1 เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1,201,500  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปขของพนักงาน

ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปข  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    
2.2 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน  210,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล  และค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปข ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปข บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 

2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 

4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่  12  เมษายน  2547   



 

  

5)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน  1,666,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวนอัตราตามแผน

อัตราก าลัง 3 ปข  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

2.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน  136,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ค านวณ

ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

 

 งบด าเนินการ        รวม   2,567,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม      690,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           จ านวน  450,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติราชการให้แก่ อบต.        
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง  อบต. ค่าตอบแทน

บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น   ค่าตอบแทนในการยืมตั วข้ าราชการพนักงานส่ วนต าบลที่มาปฏิบัติ



 

  

ราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   อนุกรรมการรหรือ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  เป็นต้น  ฯลฯ  

    (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปข)  
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณี

พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปข) ของส านักปลัดฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปขแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.
2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่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  200,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับที่อยู่อาศัย 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550  

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน  30,000 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536   
 
 ค่าใช้สอย          รวม        825,000  บาท  

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

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  และบริเวณที่สาธารณะ
ต่างๆในการปฏิบัตราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ค่าธรรมเนียม  ค่าเบี้ยประกัน  และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  หรือจ้างด าเนินคดีกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความเสียหายในด้านคดี
กับบุคคลหรือบริษัท  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายต่างๆ จัดท าสิ่งพิมพ์เอกสาร  
วารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ  



 

  

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

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปขในลักษณะค่าใช้สอย 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  หรือคณะบุคคลที่มา
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  120,000   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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง      จ านวน  200,000 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 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม  2563 



 

  

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  10,000 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 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน          จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าป้าย  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า รับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 170 ล าดับที่ 5 
 3.7 โครงการรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและการรักษา
ความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน    จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
และการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  
เครื่องดื่ม ค่าป้าย  ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2563  หน้า 10 ล าดับที่ 1 
 
 
 



 

  

 
4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         จ านวน  300,000  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   660,000 บาท  
 1. วัสดุส านักงาน       จ านวน  100,000 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ ดินสอ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564  
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  5,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟ  ปลั๊กไฟ  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564  
3. วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  25,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกลิ่น  น้ ายาล้างห้องน้ า  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564  
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  50,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง  ประแจ  แม่แรง น้ ามันเบรก น๊อตและ

สกรู เบาะรถยนต์  เบรก  ครัช   เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564  
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน  350,000  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 

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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  
2564  

7. วัสดุคอมพิวเตอร์           จ านวน  70,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564 
8. วัสดุอื่น           จ านวน  50,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ เช่น  มิเตอร์น้ า - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564 
 
 



 

  

    ค่าสาธารณูปโภค       รวม      392,000  บาท  
 1. ค่าไฟฟ้า         จ านวน  350,000  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) เครื่องปรบัอากาศ 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 3 เครื่องๆละ 1,000  บาทต่อเดือน  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 36,000  บาท 

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 งงบประมาณตามหนังสือ
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  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอากรต่างๆ ฯลฯ 
 
 
 



 

  

4.  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน   22,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ   และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ 

5.  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน   10,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (ระบบ CLUUD, HOSTING) ฯลฯ 
 

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

1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน      
1.1 เก้าอ้ีส านักงาน     จ านวน    9,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ เก้าอ้ีส านักงานแบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน  
สามารถปรับระดับได้ จ านวน  2  ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคาดังกล่าวได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

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

2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล * จ านวน  22,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 ชุด   เพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่

น้อยกว่า 4  MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่
น้อยกว่า 6  MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  1  TB หรือ  ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

  -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 



 

  

  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปข พ.ศ.2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  
 

2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน  30,000  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)  
 
 งบเงินอุดหนุน       รวม   10,000  บาท 
      เงินอุดหนุน        รวม   10,000  บาท   
 1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 10,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  (สถานที่กลาง)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการอ านวยการของสถานที่กลาง  ฯลฯ 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หน้าที่ 12 
ล าดับที่ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       รวม   1,118,000  บาท 
 งบบุคลากร        รวม 882,000  บาท 
 1. เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม     882,000  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  650,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปขของพนักงาน

ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปข  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   (หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

1.2 เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  18,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผน

อัตราก าลัง 3 ปข ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปข บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 

2535  
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน  214,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปข  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้

พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 งบด าเนินการ        รวม      218,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม      178,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           จ านวน  70,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปข) ส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปขแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   

2. ค่าเช่าบ้าน        จ านวน  108,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับที่อยู่อาศัย 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550  
 

ค่าใช้สอย        รวม      40,000  บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   40,000  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 
 
 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   
 
 
 
 
 



 

  

งานบริหารงานคลัง      รวม     2,774,500  บาท 
 งบบุคลากร        รวม 2,104,000  บาท 
 1. เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม     2,104,000  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  1,580,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปขของพนักงาน

ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปข  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองคลัง) 
1.2 เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  42,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปข ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปข บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 

2535  
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน  450,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปข  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้

พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน  32,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  



 

  

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

 

 งบด าเนินการ        รวม    642,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม    432,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           จ านวน  166,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปข) ส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปขแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน  10,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 - 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 าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550  

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   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    
 
 



 

  

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
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  
เครื่องดืม่ 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  
 

ค่าวัสดุ         รวม   120,000  บาท  
 1. วัสดุส านักงาน        จ านวน  80,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  กระดาษ ดินสอ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564 
 2.  วัสดุคอมพิวเตอร์          จ านวน   40,000   บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  
2564  

 

    ค่าสาธารณูปโภค       รวม      10,000 บาท  
 1. ค่าไปรษณีย์        จ านวน  10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอากรต่างๆ ฯลฯ 

 
 



 

  

งบลงทุน            รวม       28,500  บาท 
        ค่าครุภัณฑ์             รวม       28,500  บาท  

1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน      
1.1 เก้าอ้ีส านักงาน      จ านวน    9,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ เก้าอ้ีส านักงานแบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน  
สามารถปรับระดับได้ จ านวน  2  ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  และราคาดังกล่าวได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม  2564 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
2.1 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 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4  MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid 

State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 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 าปข พ.ศ.2563 (ณ วันที่  12  พฤษภาคม  2563)  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  

พฤษภาคม  2564 
 
 
 



 

  

2.2 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA     จ านวน   2,500  บาท 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,500 บาท โดยมี

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

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปข พ.ศ.2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563) 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    รวม     380,000  บาท 
 งบบุคลากร         รวม 300,000  บาท 
 1. เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม     300,000  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  300,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลของพนักงานส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผน

อัตราก าลัง 3 ปข  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    
 

 งบด าเนินการ        รวม     80,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม     60,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           จ านวน  20,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปข) ส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปขแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   

2. ค่าเช่าบ้าน        จ านวน  30,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับที่อยู่อาศัย 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550  

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   จ านวน   10,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536   
 

ค่าใช้สอย        รวม      20,000  บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   20,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  ช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

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



 

  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      รวม       225,000   บาท 
 งบด าเนินการ          รวม       215,000   บาท 
      ค่าตอบแทน        รวม         30,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน  30,000  บาท    
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติ

หน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตอบแทน อปพร. หรือค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ฯลฯ  

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/        
ว 7271  ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2560   
 
  ค่าใช้สอย       รวม       105,000   บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิก อปพร.   จ านวน   40,000   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 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
         จ านวน   50,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม/ทบทวนจิตอสสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ฯลฯ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและ
รักษาความสงบเรียบร้อย     
 - เป็นไปตามตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3) อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (9)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2563  หน้า 9  ล าดับที่ 1 
    1.3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  จ านวน   15,000   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   

 
ค่าวัสดุ        รวม      80,000  บาท  

 1. วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน  80,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ เครื่องแต่งกาย  เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อนแสง           

ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังอ๊อกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ า อปพร. เข็ม เครื่องหมาย อปพร. 
ฯลฯ เป็นต้น  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  
2564 

 
 
 
 

 



 

  

 งบลงทุน            รวม       10,000  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์         รวม       10,000  บาท 
 1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน   10,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุ งรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมไปถึง
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 งานจราจร         รวม       55,000  บาท 
 งบด าเนินการ          รวม       55,000  บาท 
  ค่าใช้สอย        รวม       55,000  บาท  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
        จ านวน  5,000 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  
 

ค่าวัสดุ        รวม      50,000  บาท  
 1. วัสดุจราจร      จ านวน  50,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุจราจร  เช่น สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญานไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  แผง
กั้นจราจร  ป้ายเตือน  ป้ายไฟหยุดตรวจ  แผ่นป้ายจราจร  กระจกโค้งมน  ไฟแวบ กระบองไฟ  ยางชะลอ
ความเร็วหรือยานพาหนะ  สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ  ฯลฯ  เป็นต้น   

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  
2564 

 
 
 

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



 

  

แผนงานการศึกษา   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม     1,270,300  บาท 
 งบบุคลากร        รวม     386,000  บาท 
 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)           รวม     386,000  บาท 

1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 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 181,000  บาท 

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

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้

พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว   

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

เด็ก   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. ) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

 
 
 
 



 

  

  งบด าเนินการ        รวม     476,900  บาท 
      ค่าตอบแทน       รวม       25,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       จ านวน   25,000  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   

 
 ค่าใช้สอย          รวม        306,900  บาท  

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน    100,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมา

จัดท าป้ายต่างๆ จัดท าสิ่งพิมพ์เอกสาร  วารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการด า เนินงาน
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส  เป็นต้น ฯลฯ  

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

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้ สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

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

 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   10,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559  
 
 
 
 
 



 

  

 2.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   จ านวน 102,900  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  จ านวน 20 คน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน  เป็นเงิน  
102,900 บาท  ข้อมูลจ านวนเด็กเล็ก  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2564   
 - 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  

2.3  โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.        
ไทยาวาส       จ านวน   2,000  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 
 2.4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ    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 

2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียรการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))      จ านวน  34,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เช่น  วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไทยาวาส  จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอัตราคนละ 850  บาท/ภาคเรียน  (20  คน x 850 บาท x 2 ภาคเรียน)  ใช้
จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564   ตั้งไว้ 34,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.2/ว 801  ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 



 

  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่ 146 ล าดับที่ 6 
1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))       จ านวน  34,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ (จ านวนเด็ก
เล็ก 20 คน ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564)  ตั้งไว้ 32,600  บาท 
 1. ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ภาคเรียน   ตั้งไว้  8,000  บาท 
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  ตั้งไว้  4,000  บาท 
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ภาคเรียน   ตั้งไว้  12,000  บาท 
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้  8,600 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.2/ว 801  ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  หน้าที่  146  ล าดับที่  5 

1.6  โครงการหนูน้อยฟันสวย  สุขภาพฟันดี   จ านวน   2,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย  สุขภาพฟันดี  เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปาก
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 

1.7  โครงการหนูน้อยมือสะอาด    จ านวน   2,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยมือสะอาด  เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยส าหรับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 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  15 
 
 
 
 
 



 

  

 ค่าวัสดุ         รวม    85,000 บาท  
1. วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน  50,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
   1) ค่าอาหารเสริม  (นม)         จ านวน   39,000  บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ให้กับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
(ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  (200 คน x 7.37 x  260 วัน)   ตั้งไว้   38,324  บาท  
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 145  ล าดับที่ 2 
 (2) โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลด าพิทยานุสรณ์) (97 คน x 7.37 x 260 วัน) ตั้งไว้ 185,571.40  บาท   
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้า 145  ล าดับที่ 3 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 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  
ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  
2564 

 2) งานบ้านงานครัว        จ านวน   11,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้องานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กราด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ายาดับกลิ่น  น้ ายาล้างห้องน้ า  

เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564 
2. วัสดุคอมพิวเตอร์           จ านวน  20,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  

2564 
 3. วัสดุการศึกษา       จ านวน  15,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส   
 - เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0893.2/ว 801  ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 , - 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 

 
 



 

  

    ค่าสาธารณูปโภค       รวม      60,000  บาท  
 1. ค่าไฟฟ้า         จ านวน  50,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  หรือ
อาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ฯลฯ 

2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน   10,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ และให้หมายความ
รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ 
 

งบเงินอุดหนุน           รวม      407,400  บาท   
 1. เงินอุดหนุน       รวม      407,400  บาท   

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 1.1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จ านวน  407,400  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไทยาวาส  (นิลด าพิทยานุสรณ์)  จ านวน  97  คน  
อัตรามื้อละ  21 บาทต่อคน  จ านวน  200 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)  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 21 บาท  ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นงบประมาณที่กรมฯ จัดสรรให้   
 
 

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



 

  

แผนงานสาธารณสุข  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม      183,000  บาท  
 งบด าเนินการ          รวม      183,000  บาท 
      ค่าตอบแทน        รวม      120,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน  120,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  และอัตราค่าตอบแทน

อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0819.2/ว 6290  ลง
วันที่ 18  ตุลาคม  2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0819.2/0803  ลงวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2563  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0819.2/ว 2318  ลงวันที่ 21  เมษายน  2564 
   
 ค่าใช้สอย        รวม          63,000  บาท  

 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 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 10,000  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  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทุพลภาพและด้อยโอกาส  จ านวน  3,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทุพลภาพและด้อยโอกาส  เช่น       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (3)   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า  152 ล าดับที่  7 

 1.4 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  

 1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ   จ านวน  5,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์        

ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ 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  153 ล าดับที่  10  

  
 

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



 

  

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม     861,000  บาท    
 งบบุคลากร        รวม 630,000  บาท 
 1. เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม     630,000  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  380,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน

ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (นักพัฒนาชุมชน) 
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน  250,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้

พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

 

 งบด าเนินการ        รวม    231,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม    111,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           จ านวน  51,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

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

2. ค่าเช่าบ้าน        จ านวน  60,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับที่อยู่อาศัย 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550  



 

  

ค่าใช้สอย        รวม      120,000  บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   10,000  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 
 1.2 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 
 1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  สุขภาพกาย สุขภาพใจ
แข็งแรง”        จ านวน     10,000  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 
 

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

 
 
 



 

  

แผนงานเคหะและชุมชน   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม     1,660,000  บาท       
งบบุคลากร        รวม       890,000  บาท 
 เงินเดือนฝ่ายประจ า        รวม      890,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน   730,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)  และ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจ ารถขยะ)  จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 

4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง 

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน     จ านวน    160,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ  ค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดเบา)  และพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจ ารถขยะ)  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 

4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง 

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 งบด าเนินการ           รวม       770,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม        50,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         จ านวน   40,000  บาท    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

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

- 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 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550   
 
 ค่าใช้สอย        รวม       720,000  บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   700,000  บาท   
1.1 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล   จ านวน   700,000  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  20,000 บาท  

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

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



 

  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน     รวม       210,000  บาท       
 งบด าเนินการ           รวม       210,000  บาท 
 ค่าใช้สอย       รวม       210,000  บาท  

 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน

          จ านวน  5,000 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   
 1.2 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   
 1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)  
          จ านวน  20,000  บาท  

- เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
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   
 
 



 

  

 1.4 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   
1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 

         จ านวน  50,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมน้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 

และการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมการพืชอันเนื่องจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามพระบรมราชกุมารี 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)   
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่  161  ล าดับที่  7 

1.6 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  
 - 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 
 
 
 
 



 

  

1.7 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 
  1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์  ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและควบคุมป้องกัน      
ยาเสพติดในชุมชน      จ านวน  5,000 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 
  1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม  และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลไทยาวาส 
        จ านวน  20,000 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 
 

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



 

  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานกีฬาและนันทนาการ     รวม        50,000  บาท       
 งบด าเนินการ      รวม        50,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม        50,000  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม        30,000  บาท       
 งบด าเนินการ          รวม        30,000  บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม        30,000  บาท  

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

        จ านวน  20,000 บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลดน  าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีสงค์น  าพระ เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์  เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม   ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุทีจ่ 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 
 

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



 

  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานก่อสร้าง        รวม    10,446,700   บาท   

งบบุคลากร        รวม     1,589,000  บาท 
 เงินเดือนฝ่ายประจ า        รวม    1,589,000  บาท   

1. เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    730,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วน
ต าบล จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองช่าง)   

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

บาทต่อเดือน  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 

2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 

4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่  12  เมษายน  2547   

5)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่ อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน   750,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง จ านวนอัตรา
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 

4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อ ง 

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  



 

  

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน     จ านวน    67,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง 

ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 

4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง 

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

 

 งบด าเนินการ           รวม       950,000  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม       338,000  บาท   

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         จ านวน   200,000  บาท    

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

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

- 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         
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   จ านวน  20,000  บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนต าบลของกองช่าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 
 
 ค่าใช้สอย        รวม      80,000   บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน  50,000   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจ าเป็น ค่าจ้างออกแบบแปลนทั้ง
แบบอาคารและกรณีไม่ใช่อาคาร  รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างท าของ ค่าซักฟอก ค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา  รวมถึงการปรับปรุง  บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า 
รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้าฯลฯ และค่าเบี้ยประกันต่างๆ  
เป็นต้น  
 
 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น        
    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   20,000  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   
 

3. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม     จ านวน   10,000  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่าย
เอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ค่าจ้าง
เหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 



 

  

 ค่าวัสดุ        รวม   530,000  บาท  
 1.  วัสดุส านักงาน       จ านวน  30,000 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ  ดินสอ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 

  2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน   150,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ล าโพง ไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 

สายไฟฟ้า ปลั๊ก หลอดไฟฟ้า  สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 
3.  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน  300,000  บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ตีม  ชะแลง  ทินเนอร์ สี  ปูนซีเมนต์  ท่อต่างๆ 
ท่อน้ าบาดาล   เลื่อย  โถส้วม  เทปวัดระยะ อ่างล้างมือ  สว่านมือ เครื่องยิงตะปู  ทราย  เหล็กเส้น  ฯลฯ เป็นต้น 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 
4. วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  40,000   บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

(Diskette, Floppy Disk) หน่วยประมวลผล  เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 

 5. วัสดุอ่ืน        จ านวน  10,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอ่ืนได้แต่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

ราชการ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 

 
    ค่าสาธารณูปโภค     รวม      2,000 บาท  
 1. ค่าไปรษณีย ์      จ านวน  2,000 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินและอากรต่างๆ ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

งบลงทุน            รวม    7,907,700 บาท 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม    7,907,700 บาท  

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
1.1  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก  3/1 หมู่ที่ 3 
       จ านวน    999,900   บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก  3/1 หมู่ที่ 3  ลึก 

2.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หรือยาวไม่น้อยกว่า 137.00  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 125 ล าดับที ่36 
1.2  โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) เลียบคลองหลวง-คลอง

ขวาง   หมู่ที่ 3       จ านวน    1,162,500  บาท   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) เลียบคลองหลวง-คลอง

ขวาง   หมู่ที่ 3  ลึก 2.00 เมตร ยาวรวม  178 .00 เมตร หรือยาวไม่น้อยกว่า 178.00  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) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2564  หน้าที่ 122  ล าดับที่ 22 

1.3  โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองขวาง ซอยท่าตลาด 6 หมู่ที่ 1
        จ านวน  999,900  บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองขวาง ซอยท่าตลาด 6 
หมู่ที่ 1  ลึก 2.00 เมตร  ยาว  137.00  เมตร  หรือยาวไม่น้อยกว่า  137.00  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 176 ล าดับที ่1 
1.4  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปากลิ้นราง)  มอก. ชั้น 3 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม  37.00 เมตร  พร้อมบ่อพักน้ าทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวน
หมาก 1 หมู่ที่ 3       จ านวน    94,000    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปากลิ้นราง)  มอก. ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม  37.00 เมตร  พร้อมบ่อพักน้ าทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 
1 หมู่ที่ 3  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 6 ล าดับที ่12 
1.5  โครงการขยายถนนหินคลุก  ซอยท้ายคุ้ง  4/1 (ชายแม่น้ า)  ตั้งแต่สะพานบ้านนางนันทา  

อุบล  ถึงบ้านนายสน  แสนสวาท  และแยกไปบ้านนายเซ่ง   เบญจกิจนิธิ  หมู่ที่ 2 
        จ านวน    686,500  บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนนหินคลุก  ซอยท้ายคุ้ง  4/1 (ชายแม่น้ า)  ตั้งแต่สะพานบ้านนางนันทา  
อุบล  ถึงบ้านนายสน  แสนสวาท  และแยกไปบ้านนายเซ่ง   เบญจกิจนิธิ  หมู่ที่ 2  กว้างเฉลี่ย 1.00  เมตร ยาวรวม 
605.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 605.00 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) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2563  หน้าที่ 4  ล าดับที่ 4 

1.6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยคลองสวนหมาก 1  ต่อจากถนนคอนกรีต 
(เดิม)  ถึงริมแม่น้ า  หมู่ที่ 3         จ านวน    633,000    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยคลองสวนหมาก 1  ต่อจากถนนคอนกรีต 
(เดิม)  ถึงริมแม่น้ า  หมู่ที่ 3  กว้าง  4.00  เมตร   ยาวรวม  148.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
592.00 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)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2564  หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 

1.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยท่าตลาด 3  เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล. ถึงบ้าน
นายสมพร   เกตุอู่ทอง  หมู่ที่ 1       จ านวน    1,042,100    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยท่าตลาด 3  เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล. ถึง
บ้านนายสมพร  เกตุอู่ทอง  หมู่ที่ 1  กว้าง  4.00  เมตร   ยาวรวม  395.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,580.00 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 118 ล าดับที ่8 
 
 
 



 

  

1.8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวอัจฉรา  ซังเก (ซอยคลองสวน
หมาก 3/1)  หมู่ที่ 3          จ านวน    460,800    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวอัจฉรา   ซังเก  (ซอยคลอง
สวนหมาก 3/1)  หมู่ที่ 3  กว้าง  4.00  เมตร   ยาวรวม  167.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
668.00 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)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2564  หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 

1.9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลัดต่อจากถนน ค.ส.ล. (เดิม)  ถึง
บ้านนายฉิ่ว  สวัสดิ์กลิ่น  หมู่ที่ 4      จ านวน    558,100    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลัดต่อจากถนน ค.ส.ล. (เดิม)  ถึง
บ้านนายฉิ่ว  สวัสดิ์กลิ่น  หมู่ที่ 4  กว้าง  3.00  เมตร   ยาวรวม  205.50 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 616.50 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)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2564  หน้าที่ 11 ล าดับที่ 9 

1.10  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยท้ายคุ้ง  1  เริ่มจากถนนคอนกรีต  (เดิม)  ถึงสะพานไม้
ข้ามคลอง  หมู่ที่ 2  (บ้านนายถนัด  ชัยยะ  ซอยท่าตลาด 6) จ านวน    826,100    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยท้ายคุ้ง  1  เริ่มจากถนนคอนกรีต  (เดิม)  ถึงสะพาน
ไม้ข้ามคลอง  หมู่ที่ 2  (บ้านนายถนัด  ชัยยะ  ซอยท่าตลาด 6) กว้าง  4.50  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยาว  
212.00  เมตร  และกว้าง  4.50  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 290.00 เมตร  ยาวรวม  502.00  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) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2564 หน้าที่ 9 ล าดับที ่2 

1.11  โครงการขยายถนนหินคลุกซอยบ้านนายจ ารัส  (ท่ามอญ  ซอย 4)  หมู่ที่  4  
        จ านวน    434,800    บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนนหินคลุกซอยบ้านนายจ ารัส  (ท่ามอญ  ซอย 4)  หมู่ที่ 4  กว้าง  2.00  
เมตร   ยาว  245.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.40  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 490.00 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)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2564  หน้าที่ 11 ล าดับที่ 9 

 
2.  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K)    

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

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



 

  

แผนงานการเกษตร 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานส่งเสริมการเกษตร     รวม        50,000  บาท       
 งบด าเนินการ      รวม        50,000  บาท 
    ค่าวัสดุ        รวม        50,000  บาท  

1. วัสดุการเกษตร     จ านวน     50,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ และปุ๋ยในการดูแลพ้ืนที่สาธารณะภายใน

ต าบล ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ    รวม        10,000   บาท       
 งบด าเนินการ           รวม        10,000   บาท 
    ค่าใช้สอย         รวม        10,000   บาท  

 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
 1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยน้ าใส  ไทยาวาสร่วมใจพัฒนา จ านวน    5,000  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  
 1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  จ านวน    5,000  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 
 

 

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



 

  

แผนงานการพาณิชย์  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 งานกิจการประปา       รวม     1,800,000  บาท       
 งบด าเนินการ          รวม     1,800,000  บาท 
 ค่าวัสดุ        รวม      200,000  บาท  

1.  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน  200,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้้าและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ท่อน้้าบาดาล  สว่านมือ 
เครื่องยิงตะปู  ทราย  เหล็กเส้น  ฯลฯ เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 
 
 ค่าสาธารณูปโภค      รวม   1,600,000  บาท  

1. ค่าไฟฟ้า        จ านวน   1,600,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส้าหรับหอถังประปา เครื่องสูบน้้า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกิจการประปา 
และเพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสายที่สถานีส่งและสถานีรับที่ใช้เปิดเพ่ือส่งข่าวของทางราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน และไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  
 - เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552  มาตรา 68 (2)   
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ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ

งบบคุลากร

เงนิเดอืน 
(ฝ่ายการเมอืง)

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหนง่นายก/รอง
นายก

เงินสมทบกองทนุ
บ าเหนจ็บ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่
เงินสมทบกองทนุ
สวสัดิการชมุชนต าบล
ไทยาวาส

เบีย้ยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์

เบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ

เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม

เงินส ารองจา่ย

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน

เบีย้ยงัชพีความพกิาร

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

849,600 849,600

43,000 43,000

86,400 86,400

515,000 515,000

2,330,000 181,000 250,000 730,000 750,000 4,241,000

3,731,500 181,000 380,000 730,000 5,022,500

270,000 42,000 312,000เงินประจ าต าแหนง่

เงินเดือนนายก/รอง
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

เงนิเดอืน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังาน
จา้ง

เงินเดือนขา้ราชการ 
หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานกุาร/ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

งบบคุลากร

เงนิเดอืน 
(ฝ่ายการเมอืง)

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิ
สภา/เลขานกุารสภา
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

168,000 24,000 160,000 67,000 419,000

584,000 60,000 108,000 752,000

20,000 10,000 10,000 40,000

706,000 30,000 25,000 120,000 51,000 40,000 200,000 1,172,000

50,000 20,000 70,000

310,000 10,000 320,000

10,000 10,000

ค่าใชส้อย

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รับรองและพธิกีาร

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั
การปฏบิติัราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

เงินชว่ยเหลือ
การศึกษาบตุร
เงินชว่ยเหลือ
การศึกษาบตุร
ขา้ราชการ/พนกังาน/

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเชา่บา้น

ค่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอนัเปน็
ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง

เงนิเดอืน 
(ฝ่ายประจ า)

งบบคุลากร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

160,000 100,000 50,000 310,000

700,000 700,000

5,000

230,000 10,000 10,000 20,000 270,000

200,000 200,000

40,000 40,000

15,000 15,000

ค่าใชจ้า่ยในโครงการ
รณรงค์ปอ้งกนัและ
ควบคุมไขเ้ลือดออก

ค่าใชจ้า่ยในการ
เลือกต้ัง

ค่าใชจ้า่ยในโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร.

ค่าใชจ้า่ยในการจดั
เวทปีระชาคมระดับ
หมูบ่า้น เพือ่ส่งเสริม 
สนบัสนนุการจดัท า
แผนชมุชน

5,000

ค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ

ค่าใชจ้า่ยในการก าจดั
ขยะมลูฝอย และส่ิง
ปฏกิลู

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

102,900 102,900

10,000 10,000

5,000 5,000

10,000

50,000

5,000 5,000

20,000

โครงการคลองสวย น้ า
ใส ไทยาวาสร่วมใจ
พฒันา

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษามหาราชนิี
 (วนัแมแ่หง่ชาติ)

20,000

โครงการ อบต.ไทยา
วาส ออกหนว่ย
เคล่ือนทีบ่ริการ
ประชาชน

10,000

โครงการแขง่ขนักฬีา
ต้านยาเสพติดต าบล
ไทยาวาส

50,000

ค่าบอกรับวารสาร

ค่าพวงมาลัย ชอ่
ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม้
 และพวงมาลา

ค่าใชจ้า่ยในโครงการ
สนบัสนนุค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

40,000

10,000 10,000

2,000 2,000

50,000

50,000

โครงการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ
 และสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์
ของคนในชาติ

50,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เพือ่เตรียมความพร้อม
เด็กกอ่นวยัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ไทยาวาส

โครงการน้ าคือชวีติ 
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ

50,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 
(รัชกาลที ่10)

40,000

โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
แนวทางพระราชด าริ

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

100,000 100,000

50,000 50,000

10,000 10,000

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรม
การปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยั

โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนจติอาสาภยั
พบิติัประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลไท
ยาวาส
โครงการฝึกอบรม
กฎหมาย  ระเบยีบ  
แผนงานเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานของ
ผู้บริหารทอ้งถิน่  

โครงการฝึกอบรม  
และศึกษาดูงาน เพือ่
พฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายตุ าบลไทยา
วาส

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

10,000 10,000

10,000

5,000

5,000 5,000

20,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จติส านกึของ
ประชาชนในการ
ปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุบนทอ้งถนน

โครงการรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอาย ุและ
ประเพณีสรงน้ าพระ 
(ประเพณีสงกรานต์)

20,000

โครงการพฒันา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

10,000

โครงการรณรงค์  
ปอ้งกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
และควบคุมปอ้งกนัยา
เสพติดในชมุชน

5,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างการปอ้งกนั
และปราบปรามการ
ทจุริต  ปอ้งกนั
ผลประโยชนท์บัซ้อน

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

5,000 5,000

20,000 20,000

3,000 3,000

10,000 10,000

34,000 34,000

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยสนบัสนนุ
สถานศึกษา  (ค่า
จดัการเรียรการสอน
ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก (รายหวั))

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้พกิารทพุล
ภาพและด้อยโอกาส

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุ “สูง
วยัอยา่งมคุีณภาพ  
สุขภาพกาย สุขภาพ
ใจแขง็แรง”

โครงการรักน้ า รักปา่ 
รักษาแผ่นดิน

โครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

34,000 34,000

30,000 30,000

5,000

2,000 2,000

2,000 2,000

โครงการหนนูอ้ยฟนั
สวย  สุขภาพฟนัดี

โครงการหนนูอ้ยมอื
สะอาด

โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจาก
โรคพษิสุนขับา้ ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ
เจา้ฟา้จฬุาำรณวลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี

โครงการสืบสาน
ประเพณีวนัลอย
หระทง

5,000

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยสนบัสนนุ
สถานศึกษา  
(ค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.))

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

5,000

10,000 10,000

20,000

5,000 5,000

20,000 20,000

10,000 10,000

ลดขยะ  ลดภาระของ
ชมุชนต าบลไทยาวาส

อบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบั
พระราชบญัญัติขอ้มลู
ขา่วสารของราชการ
และการรักษาความ
ปลอดภยัในหนว่ยงาน
ของรัฐฝ่ายพลเรือน

โครงการอบรม  และ
ส่งเสริมอาชพีใหแ้ก่
ประชาชนต าบลไทยา
วาส

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกีย่วกบั
โรคติดต่อ

โครงการหล่อเทยีน
จ าน าพรรษา

5,000

โครงการใหค้วามรู้
เร่ืองแผนทีภ่าษ ี และ
ความรู้ด้านภาษี

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

300,000 200,000 500,000

50,000 50,000

15,000 15,000

110,000 20,000 40,000 170,000

80,000 80,000

10,000 10,000

25,000 50,000 75,000

50,000 50,000

350,000 350,000

5,000 150,000 155,000

50,000 50,000

180,000 30,000 210,000

50,000 10,000 60,000

10,000 10,000

5,000 5,000

15,000 2,000 17,000

22,000 10,000 32,000
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าเชา่พืน้ทีเ่วบ็ไซต์ 
และค่าธรรมเนยีมที่
เกีย่วขอ้ง
ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

วสัดุส านกังาน

วสัดุอืน่

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ

วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

วสัดุจราจร

วสัดุเชือ้เพลิงและ
หล่อล่ืน

วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวสัดุ

วสัดุกอ่สร้าง

วสัดุการเกษตร

วสัดุการศึกษา

งบด าเนินงาน



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

350,000 50,000 1,600,000 2,000,000

30,000 30,000

18,000 18,000

17,000 17,000

22,000 22,000

2,500 2,500

10,000 10,000

10,000 10,000

บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุก๊  ส าหรับงาน
ประมวลผล *

เคร่ืองส ารองไฟ

เกา้อีส้ านกังาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านกังาน
 *(จอแสดงภาพขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าไฟฟา้

ค่า
สาธารณูปโภค

งบด าเนินงาน



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

999,900 999,900

1,162,500 1,162,500

999,900 999,900

94,000 94,000

กอ่สร้างก าแพงกนั
ตล่ิงคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองขวาง 
 ซอยทา่ตลาด 6  หมู่
ที ่1

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ปากล้ินราง) มอก. ชัน้
 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40
 เมตร  ยาวรวม 
37.00 เมตร  พร้อม
บอ่พกัน้ าทิง้คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยคลอง
สวนหมาก 1 หมูท่ี ่3

กอ่สร้างก าแพงกนัดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคลองสวนหมาก 
3/1 หมูท่ี ่3

กอ่สร้างก าแพงกนั
ตล่ิงคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ต่อจากเดิม) 
เลียบคลองหลวง-
คลองขวาง หมูท่ี ่3

ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง

งบลงทนุ



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

686,500 686,500

633,000 633,000

1,042,100 1,042,100

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยทา่ตลาด 3  เร่ิม
จากสะพาน ค.ส.ล. 
ถงึบา้นนายสมพร   
เกตุอูท่อง  หมูท่ี ่1

ขยายถนนหนิคลุก 
ซอยทา้ยคุ้ง 4/1 (ชาย
แมน่้ า) ต้ังแต่สะพาน
บา้นนางนนัทา  อบุล 
ถงึบา้นนายสน  แสน
สวาท และแยกไปบา้น
เซ่ง  เบญจกจินธิ ิหมูท่ี่
 2

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคลองสวนหมาก 
1  ต่อจากถนน
คอนกรีต (เดิม)  ถงึ
ริมแมน่้ า  หมูท่ี ่3

ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง

งบลงทนุ



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

460,800 460,800

558,100 558,100

826,100 826,100

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองลัดต่อ
จากถนน ค.ส.ล. (เดิม)
  ถงึบา้นนายฉิว่ 
สวสัด์ิกล่ิน  หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สร้างถนน
หนิคลุก  ซอยทา้ยคุ้ง 
 1  เร่ิมจากถนน
คอนกรีต  (เดิม)  ถงึ
สะพานไม ้ หมูท่ี ่2  
(บา้นนายถนดั  ชยัยะ 
 ซอยทา่ตลาด 6)

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นนางสาว
อจัฉรา  ซังเก (ซอย
คลองสวนหมาก 3/1) 
 หมูท่ี ่3

ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง

งบลงทนุ



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

434,800 434,800

10,000 10,000

407,400 407,400

งบรายจา่ย
อ่ืน

รายจา่ยอ่ืน

รายจา่ยอืน่

เงินอดุหนนุศูนย์
ปฏบิติังานร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ระดับ
อ าเภอ  (สถานทีก่ลาง)

เงินอดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุอาหาร
กลางวนั

โครงการขยายถนน
หนิคลุกซอยบา้นนาย
จ ารัส  (ทา่มอญ  ซอย
 4)  หมูท่ี ่ 4

งบเงนิ
อุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วน
ราชการ
เงินอดุหนนุองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง

งบลงทนุ



ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ชมุชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การพาณิชย์

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

18,000 18,000

7,488,000 11,661,000 280,000 1,270,300 183,000 861,000 1,660,000 10,446,700 60,000 1,800,000 36,000,000รวม 210,000 80,000

งบรายจา่ย
อ่ืน

รายจา่ยอ่ืน

จา้งทีป่รึกษาเพือ่
ศึกษาวจิยั  
ประเมนิผล หรือ
พฒันาระบบต่างๆ ซ่ึง
มใิชเ่พือ่การจดัหา 
หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ 
 ทีดิ่น และ/หรือ
ส่ิงกอ่สร้าง



 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 

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

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่  2)  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2564 และนายอ าเภอนครชัยศรีได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
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.2565   ทั้งนี้   ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 17  เดือนกันยายน   พ.ศ.2564 
 

 
 (นายประสาท     รับพรพระ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

 

ประเภท 
จ านวน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เงินประจ าต าแหน่ง 
เงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
ค่าเช่าบ้าน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

5,022,500 
- 

312,000 
- 

4,178,000 
419,000 
752,000 
70,000 

- 
180,000 
520,000 
810,900 

 

รวมทั้งสิ้น 12,264,400  
 
หมายเหตุ  1. ประมาณการรายรับตั้งไว้  36,000,000  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 40  เป็นเงิน  14,400,000  บาท) 
 2. คิดเป็นร้อยละ  34.07  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 


