


แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

91,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 850,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

324,480

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เกาะเปาะ

58,900

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,100

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

91,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 850,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

324,480

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เกาะเปาะ

58,900

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,100

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,576,160 429,240 416,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

373,480 30,000 30,000

เงินประจําตําแหนง 174,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 287,200 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

566,500 40,000 26,900 120,000 17,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

34,000 5,000 3,000

คาเชาบ้าน 400,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

766,860 6,188,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

97,440 530,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 216,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 351,120 854,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

138,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

34,200 805,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 48,000

คาเชาบ้าน 60,000 520,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

3,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

39,000 3,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,324,400 81,800 362,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้ง

200,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรม จัดบอร์ด จัด
งาน และจัดนิทรรศการ
ตางๆ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

270,000 27,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม

150,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

3,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 47,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 1,868,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้ง

200,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรม จัดบอร์ด จัด
งาน และจัดนิทรรศการ
ตางๆ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 337,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม

160,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

100,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเกาะเปาะ

11,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว (รัชกาลที่ 10)

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์พระบรมราชินี

5,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

100,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเกาะเปาะ

11,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว (รัชกาลที่ 10)

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์พระบรมราชินี

5,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสาร

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000

โครงการรวมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางน้ํา

20,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

20,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แกประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ

5,000

โครงการเด็กไทยยุคใหม 
ก้าวไกลพัฒนา

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสาร

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 100,000 390,000

โครงการรวมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางน้ํา

20,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

20,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แกประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ

5,000

โครงการเด็กไทยยุคใหม 
ก้าวไกลพัฒนา

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา 45,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

104,710

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

190,400

ควบคุมโรคขาดสาร  
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา 45,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

104,710

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

190,400

ควบคุมโรคขาดสาร  
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

20,000

โครงการป้องกันโรคติด
เชื้ออุบัติใหม

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสงเสริมให้
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
ณ แหลงกําเนิด

20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบพี่น้องประชาชน

100,000

โครงการคายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด

150,000

โครงการจัดงาน จัดรัฐ
พิธี และวันสําคัญตางๆ

40,000

โครงการปันรัก ปัน
น้ําใจ หวงใยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

20,000

โครงการป้องกันโรคติด
เชื้ออุบัติใหม

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสงเสริมให้
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
ณ แหลงกําเนิด

20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบพี่น้องประชาชน

100,000

โครงการคายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด

150,000

โครงการจัดงาน จัดรัฐ
พิธี และวันสําคัญตางๆ

40,000

โครงการปันรัก ปัน
น้ําใจ หวงใยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพอเพียงนํา
หน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัย
สุขภาพดี

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี
และครอบครัว

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมสตรี

60,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุน ครอบ
ครัวเข็มแข็ง

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวินัยจราจร

20,000

เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน

426,080

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

โครงการจัดสงนัก
กีฬา/บุคคลเข้ารวม
กิจกรรมหรือแขงขันใน
รายการตางๆ

โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเมาลิดสัมพันธ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพอเพียงนํา
หน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัย
สุขภาพดี

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี
และครอบครัว

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมสตรี

60,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุน ครอบ
ครัวเข็มแข็ง

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวินัยจราจร

20,000

เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน

426,080

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

150,000 150,000

โครงการจัดสงนัก
กีฬา/บุคคลเข้ารวม
กิจกรรมหรือแขงขันใน
รายการตางๆ

30,000 30,000

โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการเรียนรู้
จริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสู
สันติสุข

โครงการสงเสริมการถือ
ศีลอดเดือนรอมฎอน

โครงการสงเสริมและ
อบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

โครงการอาซูรอสัมพันธ์

คางลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชใน
แหลงน้ํา

โครงการทําปุยหมัก
ชีวภาพ

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

โครงการวันปลูกต้นไม้
ประจําปีแหงชาติ

คาจ้างเหมาบริการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการเรียนรู้
จริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสู
สันติสุข

30,000 30,000

โครงการสงเสริมการถือ
ศีลอดเดือนรอมฎอน

100,000 100,000

โครงการสงเสริมและ
อบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

70,000 70,000

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 50,000 50,000

คางลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม

17,000 17,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชใน
แหลงน้ํา

20,000 20,000

โครงการทําปุยหมัก
ชีวภาพ

30,000 30,000

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

10,000 10,000

โครงการวันปลูกต้นไม้
ประจําปีแหงชาติ

15,000 15,000

คาจ้างเหมาบริการ 50,000 50,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 10,000 90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 81,000 655,400

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกีฬา

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,006,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 18,000

ตู้บานเลื่อนทึบ 6,200

โต๊ะทํางาน 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 736,400

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 115,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

111,000 161,000

วัสดุกีฬา 35,000 35,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 60,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,018,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 18,000

ตู้บานเลื่อนทึบ 6,200

โต๊ะทํางาน 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยนิแม (สวน
ตอ) หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยแวหลง หมูที่ 
3

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยแวอารน หมู
ที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยอนามัย หมูที่ 
1

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก ซอยอนามัย 2 
หมูที่ 1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยนิแม (สวน
ตอ) หมูที่ 2

589,000 589,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยแวหลง หมูที่ 
3

96,600 96,600

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยแวอารน หมู
ที่ 2

252,000 252,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยอนามัย หมูที่ 
1

422,000 422,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก ซอยอนามัย 2 
หมูที่ 1

467,000 467,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.สําเร็จ
รูป หมูที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 1,281,000

รวม 3,933,780 11,748,140 80,000 3,269,450 280,000 563,560 442,000 976,080
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.สําเร็จ
รูป หมูที่ 1

745,000 745,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 1,281,000

รวม 545,000 4,579,220 75,000 321,000 26,813,230
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องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ
เขต/อําเภอ หนองจิก    จังหวัดปตตานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมู 1 ตําบลเกาะเปาะ  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เกาะเปาะ
  เขต/อําเภอ หนองจิก  จังหวัดปตตานี  94170

พื้นที่ 6.60 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,268 คน
ชาย 1,631 คน

หญิง 1,637 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 305.74 10,000.00 5,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

831.67 5,900.00 7,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 81,016.30 90,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

415,280.00 420,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 200.00 1,100.00 1,200.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 497,633.71 537,000.00 454,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,546,787.63 15,446,000.00 15,770,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,546,787.63 15,446,000.00 15,770,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 9,500,217.00 10,899,875.00 10,589,230.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,500,217.00 10,899,875.00 10,589,230.00

รวม 24,544,638.34 26,882,875.00 26,813,230.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 3,284,607.00 3,741,930.00 3,933,780.00

งบบุคลากร 7,120,891.86 7,852,600.00 9,445,360.00

งบดําเนินงาน 6,575,240.87 9,510,145.00 9,452,790.00

งบลงทุน 495,000.00 4,586,200.00 2,700,300.00

งบเงินอุดหนุน 1,264,000.00 1,192,000.00 1,281,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,739,739.73 26,882,875.00 26,813,230.00



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,748,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,269,450

แผนงานสาธารณสุข 280,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 563,560

แผนงานเคหะและชุมชน 442,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 976,080

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 545,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,579,220

แผนงานการเกษตร 75,000

แผนงานการพาณิชย์ 321,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,933,780

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,813,230

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอหนองจิก

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,813,230 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,813,230 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเกาะเปาะปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเกาะเปาะมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอิทธิกร   ตวนปูเตะ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายชาตรี  ณ ถลาง)

ตําแหนง นายอําเภอหนองจิก



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,748,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,269,450

แผนงานสาธารณสุข 280,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 563,560

แผนงานเคหะและชุมชน 442,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 976,080

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 545,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,579,220

แผนงานการเกษตร 75,000

แผนงานการพาณิชย 321,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,933,780

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,813,230



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,813,230   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 4,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 7,800 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 400 บาท

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 30,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 30,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 400,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 400,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,200 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ตามสภาพความเป็นจริงในปจจุบันที่คาดวาจะจัด
เก็บคาจําหนายเศษของได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ตามสภาพความเป็นจริงในปจจุบันที่คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:46:16 หน้า : 1/2



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,770,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 200,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 10,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,589,230 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,589,230 บาท
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,933,780 3,933,780
    งบกลาง 3,933,780 3,933,780

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,069,600 475,920 2,119,020 180,000 6,844,540
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,700 0 0 0 1,361,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,707,900 475,920 2,119,020 180,000 5,482,840

งบดําเนินงาน 3,730,800 46,500 1,027,600 20,000 4,824,900
    คาตอบแทน 563,400 46,500 412,600 20,000 1,042,500

    คาใช้สอย 1,678,400 0 532,000 0 2,210,400

    คาวัสดุ 383,000 0 73,000 0 456,000

    คาสาธารณูปโภค 1,106,000 0 10,000 0 1,116,000

งบลงทุน 55,700 0 23,000 0 78,700
    คาครุภัณฑ 55,700 0 23,000 0 78,700

รวม 7,856,100 522,420 3,169,620 200,000 11,748,140
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000 80,000
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000

    คาใช้สอย 0 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000 80,000
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 759,240 0 759,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 759,240 0 759,240

งบดําเนินงาน 116,700 1,112,510 1,229,210
    คาตอบแทน 34,900 0 34,900

    คาใช้สอย 81,800 445,110 526,910

    คาวัสดุ 0 655,400 655,400

    คาสาธารณูปโภค 0 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,281,000 1,281,000
    เงินอุดหนุน 0 1,281,000 1,281,000

รวม 875,940 2,393,510 3,269,450
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 110,000 110,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 280,000 280,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 446,160 446,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 446,160 446,160

งบดําเนินงาน 117,400 117,400
    คาตอบแทน 80,400 80,400

    คาใช้สอย 37,000 37,000

รวม 563,560 563,560
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 332,000 442,000
    คาใช้สอย 50,000 332,000 382,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

รวม 110,000 332,000 442,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 976,080 976,080
    คาใช้สอย 976,080 976,080

รวม 976,080 976,080
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 215,000 330,000 545,000
    คาใช้สอย 180,000 330,000 510,000

    คาวัสดุ 35,000 0 35,000

รวม 215,000 330,000 545,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,395,420 1,395,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,395,420 1,395,420

งบดําเนินงาน 562,200 562,200
    คาตอบแทน 105,200 105,200

    คาใช้สอย 387,000 387,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบลงทุน 2,621,600 2,621,600
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,621,600 2,621,600

รวม 4,579,220 4,579,220
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 75,000 75,000
    คาใช้สอย 75,000 75,000

รวม 75,000 75,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 321,000 321,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

    คาวัสดุ 171,000 171,000

รวม 321,000 321,000
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 33,038 36,207 91,400 0 % 91,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 914 1,808 3,500 -14.29 % 3,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,836,200 1,930,600 2,120,000 8.49 % 2,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 519,200 554,400 650,000 30.77 % 850,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 6,000 0 % 6,000

เงินสํารองจาย 183,079 524,240 1,737,800 -82.74 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 324,480

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.เกาะเปาะ

0 0 0 100 % 58,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก    จังหวัดปตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.เกาะเปาะ

70,000 71,000 71,200 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

160,352 160,352 319,660 -100 % 0

รวมงบกลาง 2,808,783 3,284,607 4,999,560 3,933,780
รวมงบกลาง 2,808,783 3,284,607 4,999,560 3,933,780
รวมงบกลาง 2,808,783 3,284,607 4,999,560 3,933,780

รวมแผนงานงบกลาง 2,808,783 3,284,607 4,999,560 3,933,780
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 515,000 -0.17 % 514,100

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 43,000 -1.86 % 42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 43,000 -1.86 % 42,200

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 87,000 -0.69 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

676,800 676,800 680,000 -0.47 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 1,361,520 1,368,000 1,361,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,529,255 3,392,435 4,272,500 -52.13 % 2,045,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

164,510 314,370 374,000 -54.17 % 171,400

เงินประจําตําแหนง 90,000 142,500 174,000 -24.14 % 132,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 259,838.7 267,120 489,455 -41.32 % 287,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 78,290.96 72,300 154,545 -53.41 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,121,894.66 4,188,725 5,464,500 2,707,900
รวมงบบุคลากร 3,483,414.66 5,550,245 6,832,500 4,069,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

109,650 162,850 378,000 -21.06 % 298,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -40 % 18,000

คาเชาบ้าน 72,000 140,000 336,000 -28.57 % 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,800 17,671 48,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 187,450 320,521 792,000 563,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 896,600 910,880 1,103,200 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,062,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง 0 0 9,600 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัด
บอร์ด จัดนิทรรศการตางๆ 

28,478 28,404 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรม จัดบอร์ด จัด
งาน และจัดนิทรรศการตางๆ

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการจัดกิจกรรม จัดบอร์ด จัด
นิทรรศการตางๆ 

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 281,758 374,401.69 430,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 170,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
องค์การบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ

0 0 0 100 % 11,000

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
องค์การบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ

9,936 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่ 
10)

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่ 
10)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

0 0 0 100 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลขาวสาร

19,900 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลขาวสาร

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 83,138.1 69,892.35 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 1,339,810.1 1,383,578.04 1,707,800 1,678,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,871 39,690 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 15,000 15,000 0 % 15,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 9,396 9,176 25,000 224 % 81,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 22,000 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 46,900 58,540 100,000 40 % 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,500 2,812 7,000 0 % 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,940 47,350 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 137,607 194,568 287,000 383,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 643,002.03 750,279.04 1,006,000 0 % 1,006,000

คาบริการโทรศัพท์ 39,847.27 57,966.89 60,000 0 % 60,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 41,971.6 41,971.6 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 724,820.9 850,217.53 1,106,000 1,106,000
รวมงบดําเนินงาน 2,389,688 2,748,884.57 3,892,800 3,730,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 100 % 18,000

เก้าอี้ทํางาน 0 0 17,400 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  0 21,000 24,200 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 0 0 0 100 % 6,200

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 9,500
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โต๊ะทํางาน 9,800 0 8,200 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 16,800 -100 % 0

โทรศัพท์ smart phone 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องป่นไฟ 0 35,000 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) แบบ Smart 
TV

0 20,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 125,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 44,000 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา

2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 4,000 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 162,400 131,000 116,200 55,700
รวมงบลงทุน 162,400 131,000 116,200 55,700

รวมงานบริหารทั่วไป 6,035,502.66 8,430,129.57 10,841,500 7,856,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 442,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 33,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 475,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 475,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 18,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 46,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 46,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 522,420
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,275,560 0 0 100 % 1,908,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

133,757.09 0 0 100 % 168,480

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,451,317.09 0 0 2,119,020
รวมงบบุคลากร 1,451,317.09 0 0 2,119,020
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 53.07 % 229,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 13,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 160,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,100 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,100 0 150,000 412,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 228,000 231,600 257,400 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 262,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 187,174 189,618 130,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 150,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,690 3,710 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 419,864 424,928 557,400 532,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,515 28,260.9 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,184 4,320 8,000 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,390 34,310 55,000 -36.36 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 69,089 66,890.9 93,000 73,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 1,825 2,209.6 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,825 2,209.6 15,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 495,878 494,028.5 815,400 1,027,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 0 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 22,000 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,400 22,000 0 23,000
รวมงบลงทุน 32,400 22,000 0 23,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,979,595.09 516,028.5 815,400 3,169,620
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,015,097.75 8,946,158.07 11,656,900 11,748,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 40,000 40,000
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน 20,800 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 63,455 0 0 % 0

โครงการรวมใจสร้างความปลอดภัยทางน้ํา 18,800 0 0 0 % 0

โครงการรวมใจสร้างความปลอดภัยทางน้ํา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

23,350 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,950 113,455 0 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 98,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 98,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 62,950 211,455 0 40,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 62,950 211,455 0 40,000
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 62,950 211,455 40,000 80,000
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 348,900 366,060 0 100 % 429,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

27,500 30,000 0 100 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 214,838.7 216,000 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 86,370.96 84,000 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 677,609.66 696,060 0 759,240
รวมงบบุคลากร 677,609.66 696,060 0 759,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 26,900

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 34,900
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 81,800

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000 69,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 55,000 69,600 0 81,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,995 9,486 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,045 14,312 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,500 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,978 7,170 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 31,518 30,968 0 0
รวมงบดําเนินงาน 86,518 100,568 0 116,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 764,127.66 796,628 0 875,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

24,305 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แกประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แกประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เกาะเปาะ

2,500 0 5,000 -100 % 0

โครงการเด็กไทยยุคใหม 4.0 99,987 119,590 0 0 % 0

โครงการเด็กไทยยุคใหม ก้าวไกลพัฒนา 0 0 0 100 % 80,000

โครงการทัศนศึกษา 0 0 0 100 % 45,000

โครงการทัศนศึกษา 41,130 44,670 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 104,710
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

177,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0 61,207 59,500 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

0 22,272 39,600 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

67,731 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

25,370 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 140,880 171,500 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 190,400

รวมค่าใช้สอย 448,623 388,619 275,600 445,110
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 655,400

คาอาหารเสริม (นม) 698,626.6 660,655.8 677,300 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 698,626.6 660,655.8 677,300 655,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 1,147,249.6 1,049,274.8 952,900 1,112,510
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง 42,330 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,330 0 0 0
รวมงบลงทุน 42,330 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 1,328,000 1,264,000 1,192,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 1,281,000

รวมเงินอุดหนุน 1,328,000 1,264,000 1,192,000 1,281,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,328,000 1,264,000 1,192,000 1,281,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,517,579.6 2,313,274.8 2,144,900 2,393,510
รวมแผนงานการศึกษา 3,281,707.26 3,109,902.8 2,144,900 3,269,450

แผนงานสาธารณสุข
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 200 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ควบคุมโรคขาดสาร  ไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

0 19,700 20,000 -100 % 0
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โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20,000 0 0 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์ อัครราชกุมารี

20,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

9,975 2,425 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 69,975 62,125 80,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 69,975 62,125 120,000 280,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 69,975 62,125 120,000 280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 69,975 62,125 120,000 280,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 416,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 446,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 446,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 17,400
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 80,400
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 27,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 37,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 117,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 563,560
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 563,560

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 385,980 402,660 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,440 67,440 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 119,880 256,348.96 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,000 106,137.9 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 669,300 874,586.86 0 0
รวมงบบุคลากร 669,300 874,586.86 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 30,000 30,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 32,400 30,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 194,290 66,725 50,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,544 52,489 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 233,834 119,214 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,981 9,981 0 0 % 0
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,390 10,860 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 32,371 20,841 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 298,605 170,055 50,000 110,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 967,905 1,044,641.86 50,000 110,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,045 59,240 95,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 75,045 59,240 95,000 0
รวมงบดําเนินงาน 75,045 59,240 95,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 75,045 59,240 95,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 240,000 240,000 312,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 312,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 19,850 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมให้ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมให้ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด

22,660 23,080 8,000 -100 % 0

โครงการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปลอด
โฟม

9,807 9,750 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 292,317 272,830 320,000 332,000
รวมงบดําเนินงาน 292,317 272,830 320,000 332,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 292,317 272,830 320,000 332,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,335,267 1,376,711.86 465,000 442,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้องประชาชน 97,217 0 0 0 % 0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้องประชาชน 0 0 0 100 % 100,000

โครงการคายเยาวชนป้องกันยาเสพติด 0 0 0 100 % 150,000

โครงการคายเยาวชนป้องกันยาเสพติด 174,972 170,570 0 0 % 0

โครงการจัดงาน จัดรัฐพิธี และวันสําคัญ
ตางๆ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงาน จัดรัฐพิธี และวันสําคัญ
ตางๆ

38,654 19,400 10,000 -100 % 0

โครงการปนรัก ปนน้ําใจ หวงใยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 40,000

โครงการปนรัก ปนน้ําใจ หวงใยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

0 39,970 0 0 % 0

โครงการปนรัก ปนน้ําใจ หวงใยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปงบ
ประมาณ 2562

33,250 0 0 0 % 0

โครงการพอเพียงนําหน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัย
สุขภาพดี

93,845 0 0 0 % 0
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โครงการพอเพียงนําหน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัย
สุขภาพดี

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและ
ครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว ประจําป 2562

19,350 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 29,947 59,976 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 0 0 0 100 % 60,000

โครงการสงเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้
ประชาชนตําบลเกาะเปาะ

15,670 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพประกบขนม - 
อาหาร

20,037 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน ครอบ
ครัวเข็มแข็ง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

342,510 305,742 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร 20,000 19,800 8,300 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร 0 0 0 100 % 20,000

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 0 0 0 100 % 426,080

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 0 0 332,745 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 885,452 615,458 351,045 976,080

วันที่พิมพ์ : 31/1/2565  13:47 หน้า : 30/43



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

รวมงบดําเนินงาน 885,452 615,458 351,045 976,080
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 885,452 615,458 351,045 976,080

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 885,452 615,458 351,045 976,080
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจําป 2562

150,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬา / บุคคลเข้ารวม
กิจกรรมหรือแขงขันในรายการตางๆ 

0 18,560 24,420 -100 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬา/บุคคลเข้ารวม
กิจกรรมหรือแขงขันในรายการตางๆ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 150,000 18,560 24,420 180,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 29,950 34,450 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 29,950 34,450 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 179,950 53,010 59,420 215,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 179,950 53,010 59,420 215,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการถายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

โครงการถายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น 14,000 18,510 30,000 -100 % 0

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 50,500 52,750 45,750 -100 % 0

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลักศาสนานํา
พาชุมชนสูสันติสุข

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลักศาสนานํา
พาชุมชนสูสันติสุข

0 15,350 30,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน

120,000 0 82,200 -100 % 0

โครงการสงเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

68,750 0 0 0 % 0

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 46,250 46,250 50,000 -100 % 0

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 299,500 132,860 237,950 330,000
รวมงบดําเนินงาน 299,500 132,860 237,950 330,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

อุปกรณ์หามศพ 75,000 50,000 0 0 % 0

อุปกรณ์อาบน้ําศพ 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,000 50,000 70,000 0
รวมงบลงทุน 75,000 50,000 70,000 0
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 374,500 182,860 307,950 330,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 554,450 235,870 367,370 545,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 430,100 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 68,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 342,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 138,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,020,100 0
รวมงบบุคลากร 0 0 1,020,100 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 65,700 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 130,700 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 140,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 310,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,330,800 0
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 766,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 97,440

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 351,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 138,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,395,420
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,395,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 34,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 6,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,200
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 91,085 0 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คางลงทะเบียน คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 17,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 343,000 1,000,000 -77 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 91,085 343,000 1,200,000 387,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 910 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 910 0 10,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 91,995 343,000 1,210,000 562,200

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลาพักร้อน  หมูที่ 1 0 146,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างศาลาพักร้อน  หมูที่ 2 0 146,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารที่ทําการ อบต.เกาะ
เปาะ

0 0 2,040,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยนิแม (สวน
ตอ) หมูที่ 2

0 0 0 100 % 589,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยแวหลง หมู
ที่ 3

0 0 0 100 % 96,600

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยแวอารน 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 252,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยอนามัย 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 422,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก ซอยอนามัย 
2 หมูที่ 1

0 0 0 100 % 467,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สําเร็จ
รูป หมูที่ 1

0 0 0 100 % 745,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล. ซอยสวนเกษตร หมูที่ 3 0 0 1,260,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแวกะจิ  หมูที่ 3

220,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแวจิ  หมูที่ 3

169,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง  ซอยบาโระ 3 
หมูที่ 1

838,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง  ซอยอนามัย 2  
หมูที่ 1

748,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยฮาซัน 
(สวนตอ) หมูที่ 2

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  ซอยโต๊ะเฮง 
 หมูที่ 2

230,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งป้ายชื่อบอกซอยถนน 180,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแคปซีลเป็น
ถนนผิวจราจรคอนกรีต  ซอยเจะดอเลาะ  
หมูที่ 3

181,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,566,000 292,000 3,700,000 2,621,600
รวมงบลงทุน 2,566,000 292,000 3,700,000 2,621,600

รวมงานก่อสร้าง 2,657,995 635,000 4,910,000 4,579,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,657,995 635,000 6,240,800 4,579,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน
แหลงน้ํา

14,650 0 7,000 -100 % 0

โครงการทําปุยหมักชีวภาพ 22,310 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 36,960 0 22,000 0
รวมงบดําเนินงาน 36,960 0 22,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 36,960 0 22,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน
แหลงน้ํา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการทําปุยหมักชีวภาพ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

7,950 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปแหงชาติ 11,550 0 0 0 % 0

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปแหงชาติ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการวันปลูกตันไม้ประจําปแหงชาติ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,500 0 25,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 19,500 0 25,000 75,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 19,500 0 25,000 75,000
รวมแผนงานการเกษตร 56,460 0 47,000 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 50,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 126,000 106,000 60,000 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 126,000 106,000 110,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 58,848 51,452 95,000 -36.84 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 175,000 105,000 245,300 -54.75 % 111,000

รวมค่าวัสดุ 233,848 156,452 340,300 171,000
รวมงบดําเนินงาน 359,848 262,452 450,300 321,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 9,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 9,500 0 0 0

รวมงานกิจการประปา 369,348 262,452 450,300 321,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 369,348 262,452 450,300 321,000

รวมทุกแผนงาน 20,097,485.01 18,739,739.73 26,882,875 26,813,230
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17,242.60 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 10,237.00 304.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1.74 10,000.00 -60.00 % 4,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 27,479.60 305.74 10,000.00 5,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 451.39 471.67 500.00 40.00 % 700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 120.00 180.00 200.00 100.00 % 400.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 4,428.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 160.00 180.00 200.00 250.00 % 700.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,159.39 831.67 5,900.00 7,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 85,556.81 81,016.30 90,000.00 -66.67 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 85,556.81 81,016.30 90,000.00 30,000.00

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:43:16 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 387,595.00 415,280.00 420,000.00 -4.76 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 387,595.00 415,280.00 420,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 200.00 100.00 100.00 % 200.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 200.00 1,100.00 1,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 180,039.59 181,892.26 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,659,436.57 9,903,115.53 11,000,000.00 0.00 % 11,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,418,257.28 1,437,335.11 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 7,369.33 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,320,512.67 2,937,716.57 2,670,000.00 12.36 % 3,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 25,481.62 24,039.88 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 62,742.55 54,207.95 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

837.00 1,111.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,010.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,668,317.28 14,546,787.63 15,446,000.00 15,770,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,448,330.00 9,500,217.00 10,899,875.00 -2.85 % 10,589,230.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 9,448,330.00 9,500,217.00 10,899,875.00 10,589,230.00
รวมทุกหมวด 25,622,438.08 24,544,638.34 26,882,875.00 26,813,230.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก   จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,813,230 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 3,933,780 บาท
งบกลาง รวม 3,933,780 บาท

งบกลาง รวม 3,933,780 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 91,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แกพนักงาน
จ้าง ซึ่งคํานวณจายเงินสมทบให้แกพนักงานจ้างซึ่งเป็นผู้ประกัน
ตนร้อยละ 5 พร้อมหักคาตอบแทนของพนักงานจ้างสงเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกัน
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
     2) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจาย
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
     3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
.  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
 เรื่องประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่ อบ
ต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 417 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้ง
งบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณขึ้น
ไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ฉบับ
ที่ 4) 2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เบี้ยยังชีพความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด) 
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2550
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทราวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
     3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     4) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนิน
การป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19)
     5) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอโรคติดเชื้อ
     6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 324,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) เพื่อชวยเหลือแกข้าราชการสวนท้องถิ่นเงินชวย
พิเศษ บําเหน็จตกทอด โดยตั้งจายตามหลักเกณฑร้อยละ 2 ของ
เงินรายได้
     1) เป็นไปตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ
.2550
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
     3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเปาะ จํานวน 58,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
     1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,856,100 บาท

งบบุคลากร รวม 4,069,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
     1.คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆละ 20,400  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
     2. คาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้
     1.คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
     2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้
     1.คาตอบแทนเพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ  1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
     2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:48 หน้า : 8/101



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
     1.คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 11,220  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
     2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
     3. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
     4. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,707,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,045,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน  5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
     1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
     2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
     3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
     4. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
     5. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 171,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
     1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร..)
     2. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
     1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     3. หัวหน้าสํานักปลัด
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2544
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดังนี้
     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 อัตรา
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
          3) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดัง
นี้
     1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
     2. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
          3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด).
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งบดําเนินงาน รวม 3,730,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 563,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 298,400 บาท

เพื่อจาย ดังนี้
     1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
     2. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือตั้ง อนุกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
          1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.28/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     1) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563
     3) เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     1) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563
     3) เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,678,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,062,400 บาท

เพื่อจายดังนี้
1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
     เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
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บุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา  คาจ้างออกแบบ  คารับรอง
แบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยว
ชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน Website  คาตรวจวินิฉัย
โรค คาทําหมันสัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพ คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพ ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
2. คาจ้างเหมาทําความสะอาด  จํานวน  1 อัตรา
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดที่ทําการ อบต
. รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
3. คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน  จํานวน 1 อัตรา 
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน รวมถึง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
4. คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป รวมถึงปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. คาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนตประจําสํานักงาน  จํานวน 1
 อัตรา
     เพื่อจายเป็นค้าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนตประจําสํานัก
งาน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. คาจ้างเหมานักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง รวมถึง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมถึงปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย  จํานวน 8 อัตรา
     เพื่อจายคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทํา
การ อบต. รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
          1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
          3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และอัตราคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)         

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจาย ดังนี้
     1. คารับรอง  เพื่อเป็นรายจายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
     2. คาใช้จายในการจัดประชุมราชการ  เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจัดประชุมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร คาเชา
ห้องประชุม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือ
การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เชน คาเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ แบบพิมพ
ตางๆ วัสดุอุปกรณในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ
     1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการจัดกิจกรรม จัดบอรด จัดงาน และจัดนิทรรศการ
ตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรม จัดงาน จัด
บอรด จัดนิทรรศการตางๆ เชน คาวัสดุ คาป้าย และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระะบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2.)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรที่ 6 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดู
งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะเปาะ

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของ อบต.เกาะเปาะ เชน คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 160  ลําดับที่ 10  
(สํานักปลัด)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่ 10)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 พระวชิรเกล้าอยูหัว (รัชกาลที่ 10)  เชน คาจัดเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ราย
ละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 161  ลําดับที่ 16 
(สํานักปลัด)  

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เชน คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาป้าย คาวัสดุ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 159  ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:48 หน้า : 21/101



โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เชน คาจัด
เตรียมและตกแตงสถานที่ คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 161  ลําดับที่ 17 
(สํานักปลัด)  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดล้อมในตําบล เชน คาจัดซื้อต้นไม้ ปุย คาวัสดุ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 160  ลําดับที่ 14 
(สํานักปลัด)  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชนสุขของประชาชน เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 159  ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)  

โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้
ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร เชน คาวิทยากร คาที่พัก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 158  ลําดับที่ 4 
(สํานักปลัด)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง รักษา เพื่อให้สามาถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จาการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     3) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 383,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ผ้าเต้นท
ขนาดใหญ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ ปากกา น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า รีซีสเตอร สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่อง
รับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาง
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายดังนี้
     1. เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง หม้อ กระทะ ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก ไม้
กวาด มุ้ง อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ
     2. ถังขยะพลาสติก  จํานวน 80 ใบ
         เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120
 ลิตร พร้อมสกรีนชื่อ อบต. และร้อยเชือก
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาง
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง ไขควง ประแจ แมแรง ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก เพลา เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต แบตเตอรรี่ สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง ขาตั้งกล้อง เลนสซูม ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ เมมโมรี่การด เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ เราเตอร (Router) ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,106,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,006,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน / ในที่สาธารณะ 
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:48 หน้า : 32/101



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาโทรภาพ (โทร
สาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้มายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 55,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุม แบบมีเบาะนั่งและพนัก
พิง จํานวน 30 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นต้องซื้อจึงตั้งงบประมาณ
รายจายคาครุภัณฑตามราคาท้องตลาด
     1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน 6,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1
 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเป็นต้องซื้อจึงตั้งงบประมาณรายจายคา
ครุภัณฑตามราคาท้องตลาด
     1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โตะทํางาน จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน หน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก พร้อม
กระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นต้อง
ซื้อจึงตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาท้องตลาด
     1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
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หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
        2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
     - มีหนวยความจําหลัก (RAN) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือVGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b , g , n , ac) และ Bluetooth
          1) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

(สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 522,420 บาท
งบบุคลากร รวม 475,920 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 442,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน     
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
     2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
     1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร..)
     2. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 46,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงจ้าง
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     1) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563
     3) เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,169,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,119,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,119,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,908,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน  5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
     2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
     3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
     4. เจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้  จํานวน 1 อัตรา
     5. เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 168,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
     1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
     2. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2544
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,027,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 412,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 229,600 บาท

เพื่อจาย ดังนี้
     1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
     2. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     1) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
     3) เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 532,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 262,000 บาท

เพื่อจายดังนี้
     1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
         เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา  คาจ้างออกแบบ  คารับรอง
แบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยว
ชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน Website  คาตรวจวินิฉัย
โรค คาทําหมันสัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพ คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพ ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
     2. คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน  จํานวน 3 อัตรา 
          เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน รวม
ถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
          1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
          3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และอัตราคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองคลัง)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดู
งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เบิกได้ตาม
ระเบียบ                                       
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่
ภาษี เชน จัดทําข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดทําฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เชน คาสํารวจข้อมูลภาคสนาม คาธรรมเนียม คาระวาง
แผนที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2250 
    2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     3) เป็นไตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 162  ลําดับที่ 1 
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง รักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
เกิดจาการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     3) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)  
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ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ผ้าเต้นท
ขนาดใหญ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ ปากกา น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง ขาตั้งกล้อง เลนสซูม ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ เมมโมรี่การด เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ เราเตอร (Router) ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณีย คาเชา
ตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล มีคุณลัษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จําหนวย 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหนวยความจํา
แบบ cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
          1. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวย
ความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
          2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย
     - มี DVD-RW  หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
     - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
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และ Bluetooth
          1) เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 200,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     2) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงจ้าง
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
(สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
     เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรวมใจสร้างความปลอดภัยทางน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการรวมใจ
สร้างความปลอดภัยทางน้ํา เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 7  หน้า 167  ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด)  

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริม
ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแกประชาชน เชน คา
วิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 7  หน้า 167  ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 875,940 บาท

งบบุคลากร รวม 759,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 759,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 429,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน     
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
     2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
     1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
     2. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดังนี้     
     1. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 2
 อัตรา
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
          3) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดัง
นี้
     1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
     2. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
          3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด).
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งบดําเนินงาน รวม 116,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 26,900 บาท

เพื่อจาย ดังนี้
     1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     1) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563
     3) เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 81,800 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 81,800 บาท

เพื่อจายดังนี้
1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
     เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา  คาจ้างออกแบบ  คารับรอง
แบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยว
ชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน Website  คาตรวจวินิฉัย
โรค คาทําหมันสัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพ คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพ ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
2. คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก  จํานวน  1 อัตรา
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เกาะเปาะ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
          1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
          3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และอัตราคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)         
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,393,510 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,112,510 บาท

ค่าใช้สอย รวม 445,110 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมแขงขัน
กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ เชน คาป้าย คาวัสดุ คา
อาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 130  ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)
    

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แกประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เกาะเปาะ  เชน คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 130  ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:48 หน้า : 57/101



โครงการเด็กไทยยุคใหม ก้าวไกลพัฒนา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเด็กไทย
ยุคใหม ก้าวไกลพัฒนา เชน คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 4  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)

โครงการทัศนศึกษา จํานวน 45,000 บาท

พื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา
เชน คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 131  ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 104,710 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ ดังนี้
     1. คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท /ปี  
     2. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
     3. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
     4. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
     5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
          3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล)
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 5  ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 190,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
ในการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะ
เปาะ อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 129  ลําดับที่ 3  
(สํานักปลัด)    
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ค่าวัสดุ รวม 655,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 655,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 และภาค
เรียนที่ 2/2565  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ เด็ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ของโรงเรียน สพฐ. ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเกาะ
เปาะ จํานวน 260 วัน ดังนี้
     1. คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ
     2. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
     3. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหมพัฒนวิทย
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
          3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล)
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 129  ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,281,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,281,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,281,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียน
ที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2565 สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก
นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 200 คน ของโรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 2 แหง ดังนี้
     1. โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
     2. โรงเรียนบ้านใหมพัฒนวิทย
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
          3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล)
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 130  ลําดับที่ 4  
(สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ
.ศ.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่องการกําหนดหลัก
สูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพองในระยะยาวและ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เรื่องแนวทางการจัดอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
          4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  เรื่องแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็น
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ควบคุมโรคขาดสาร  ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวิทยากร คาที่
พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
      2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 148  ลําดับที่ 16 
(สํานักปลัด)  

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการควบคุม
โรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวิทยากร คาที่พัก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 2  หน้า 148  ลําดับที่ 17 
(สํานักปลัด)  
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม
ที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 149  ลําดับที่ 18 
(สํานักปลัด)  

โครงการป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกัน
โรคติดเชื้ออุบัติใหม เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ราย
ละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรที่  3  หน้า 4  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)  
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวิทยากร คาที่
พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 147  ลําดับที่ 11 
(สํานักปลัด)  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือกาารแแพทย รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ชุดเครื่องมือผาตัด เปลหามคนไข้ ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรออทวัดไข้)  สําลี และผ้าพันแผล  ยา
และเวชภัณฑ เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน  สารส้ม ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
    1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
    2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 563,560 บาท

งบบุคลากร รวม 446,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน     
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
     2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
     1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร..)
     2. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 117,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงจ้าง
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 27,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดู
งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา  คาจ้างออกแบบ  คารับรอง
แบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยว
ชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน Website  คาตรวจวินิฉัย
โรค คาทําหมันสัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพ คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพ ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
     1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสด และอัตราคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)         
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า รีซีสเตอร สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่อง
รับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
          2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 332,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 332,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายดังนี้
1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ
     เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ เชน  คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา  คาจ้างออกแบบ  คารับรอง
แบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยว
ชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน Website  คาตรวจวินิฉัย
โรค คาทําหมันสัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพ คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพ ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
2. คาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน 1 อัตรา
     1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และอัตราคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมให้ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ 
แหลงกําเนิด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริม
ให้ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลง
กําเนิด เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม
ที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
      2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 154  ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 976,080 บาท

งบดําเนินงาน รวม 976,080 บาท
ค่าใช้สอย รวม 976,080 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้องประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ อบต
.เคลื่อนที่พบพี่น้องประชาชน เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 163  ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)  
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โครงการคายเยาวชนป้องกันยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการคาย
เยาวชนป้องกันยาเสพติด เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ราย
ละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 2  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)  

โครงการจัดงาน จัดรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัด
งาน จัดรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรที่ 6  หน้า 3  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)  

โครงการปนรัก ปนน้ําใจ หวงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการปนรัก ปน
น้ําใจ หวงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เชน คา
วิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 139  ลําดับที่ 16 
(สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:49 หน้า : 76/101



โครงการพอเพียงนําหน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการพอเพียง
นําหน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี เชน คาวิทยากร คาที่พัก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 137  ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัด)  

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรีและครอบครัว เชน คาวิทยากร คาที่พัก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 6  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)  

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 2  หน้า 123  ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)  
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน ครอบครัวเข็มแข็ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุน ครอบครัวเข้มแข็ง เชน คาวิทยากร คาที่พัก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 6  ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 138  ลําดับที่ 11 
(สํานักปลัด)  

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 426,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เนื่อง
จากไมสามารถเรียกเก็บจากกลุมที่กู้ยืมได้
     1) เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท
  0318/ว 2999 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เรื่องแนวทางกาาร
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาชีพของหมูบ้านในเขตสภา
ตําบลและองคกาารบริหารสวนตําบล (หมูบ้านละ 100,000 บาท)
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:49 หน้า : 78/101



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 135  ลําดับที่ 13 
(สํานักปลัด)  

โครงการจัดสงนักกีฬา/บุคคลเข้ารวมกิจกรรมหรือแขงขันในรายการ
ตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดสงนัก
กีฬา/บุคคลเข้ารวมกิจกรรมหรือแขงขันในรายการตางๆ เชน คา
วิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 5  หน้า 156  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง หวง
ยาง ตะกร้าหวายแชรบอล เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขาย
ตะกร้อ ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ วอลเลยบอล เป็นต้น ลูก
ฟุตบอล ลูกแชรบอล ตะกร้อ ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจางประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการถายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการถายทอด
ภูมิปญญาท้องถิ่น เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 134  ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัด)  

โครงการเมาลิดสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเมาลิด
สัมพันธ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม
ที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 133  ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)  
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โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลักศาสนานําพาชุมชนสูสันติสุข จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้
จริยธรรมตามหลักศาสนานําพาชุมชนสูสันติสุข เชน คา
วิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 133  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)  

โครงการสงเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริม
การถือศีลอดเดือนรอมฎอน เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 134  ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัด)  

โครงการสงเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริม
และอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เชน คาวิทยากร คาที่พัก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 133  ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด)  
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โครงการอาซูรอสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาซูรอ
สัมพันธ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม
ที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง พ.ศ
.2559
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 134  ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,579,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,395,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,395,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 766,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน  2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
     1. ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา
     2. นายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
         1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
         2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 97,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
     1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
     2. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนงผู้
อํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน 
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
     2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2544
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดังนี้
     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงาน จํานวน  2 อัตรา
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
          3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดัง
นี้
     1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
     2. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          2) เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
          3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 562,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 34,200 บาท

เพื่อจาย ดังนี้
     1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
          2) เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     1) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
          2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
          3) เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 387,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา  คาจ้างออกแบบ  คารับรอง
แบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยว
ชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน Website  คาตรวจวินิฉัย
โรค คาทําหมันสัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพ คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพ ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
     1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และอัตราคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คางลงทะเบียน คาธรรมเนียม จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดู
งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองชาง)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
          1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง รักษา เพื่อให้สามาถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จาการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     3) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)  

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:49 หน้า : 90/101



ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ผ้าเต้นท
ขนาดใหญ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ ปากกา น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ไม้
ตางๆ ค้อน จอบ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สี ปูนซิ
เมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป กระเบื้อง ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ เราเตอร (Router) ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,621,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,621,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)  (คากอ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     3) เป็นไปตามหนังสือกรรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยนิแม (สวนตอ) หมูที่ 2 จํานวน 589,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง ซอยนิแม (สวนตอ) หมูที่ 2 ผิว
จราจรลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 410.00 เมตร  หนา 0.20
 เมตร ดินถมยกระดับไมน้อยกวา  918 ลบ.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด)
      1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 2  ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยแวหลง หมูที่ 3 จํานวน 96,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง ซอยแวหลง หมูที่ 3 ผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.40
 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด)
      1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 3  ลําดับที่ 4
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยแวอารน หมูที่ 2 จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง ซอยแวอารน หมูที่ 2 ผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร ดิน
ถมยกระดับไมน้อยกวา  435 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด)
      1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 3  ลําดับที่ 3
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:47:49 หน้า : 95/101



โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยอนามัย หมูที่ 1 จํานวน 422,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง ซอยอนามัย หมูที่ 1 ผิวจราจร
ลูกรังกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 255.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร ดิน
ถมยกระดับไมน้อยกวา 675 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต. กําหนด)
      1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 2  ลําดับที่ 1
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก ซอยอนามัย 2 หมูที่ 1 จํานวน 467,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก ซอยอนามัย 2 หมูที่ 1 ผิว
จราจรหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 750 เมตร ลงหินคลุกไม
น้อยกวา 325 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 4  ลําดับที่ 6
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูป หมูที่ 1 จํานวน 745,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูป หมูที่ 1
 ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 460.00
 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด)
      1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 1  หน้า 3  ลําดับที่ 5
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหลงน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการกําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชในแหลงน้ํา เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 153  ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)  

โครงการทําปุยหมักชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการทําปุย
หมักชีวภาพ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม
ที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 2  หน้า 127  ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัด)  
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โครงการรณรงคการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค
การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมากพระราชดําริ เชน คาวิทยากร คาที่
พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 2  หน้า 127  ลําดับที่ 10 
(สํานักปลัด)  

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปีแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันปลูก
ต้นไม้ประจําปีแหงชาติ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ราย
ละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 152  ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)  
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 321,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 321,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําสิ่งของหรือบริการ
ตางๆ เกี่ยวกับระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของ อบต
. เชน คาตรวจวิเคราะหทางเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยา
ศาสตร เพื่อสงตัวอยางน้ําบาดาล และน้ําประปาในการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา คาจ้างเหมา เปิด-ปิด ระบบประปา และราย
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการของ อปท.
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง รักษา เพื่อให้สามาถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จาการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 171,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  คาไม้
ตางๆ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง โถ
ส้วม ราวพาดผ้า สี ทราย ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป
อิฐหรือซีเมนตบลอก ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ สําลี และ
ผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซีเจน น้ํายา
ตางๆ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกคควันกําจัดยุง คลอรีน
สารส้ม คาแพ็ค (Polyaluminium Chloride) หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
     1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 17,540,082.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 26,235,526.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,841,141.19 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 593,700.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 26,024,695.62 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 4,738.47 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,610.12 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 39,246.46 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 423,273.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,591,529.71 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 9,964,297.86 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 19,102,966.41 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 4,234,664.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,397,651.46 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,920,650.95 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,386,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,164,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 86,644.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 365,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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