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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เร่ือง
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานร่อม
อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

เรียน    ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนรอ่ม 
 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบา้นร่อมอกีครัง้หนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชกิทุกทา่นได้ทราบถึง

สถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถำนะกำรคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  

                                    1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น        19,213,393.91  บาท 

                                    1.1.2 เงินสะสม                            6,226,475.05  บาท 

         1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม          7,424,023.88  บาท                                                                                                                

         1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  รวม 0 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง 0 บาท 

  2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 

     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 21,601,058.89  บาท ประกอบด้วย 

           หมวดภาษอีากร                         1,418,033.08     บาท 

           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                            99,191.00     บาท  

           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                           11,268.38     บาท 

           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                    562,054.00    บาท 

           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                            23,144.00    บาท 

           หมวดรายได้จากทุน                                      0.00   บาท 

           หมวดภาษจีัดสรร                            11,310,800.43   บาท 

                                หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                  8,176,568.00   บาท 

                  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์                                                                   30,000.00   บาท 

      (3) รายจ่ายจริง จ านวน  17,867,447.15  บาท ประกอบด้วย 

           งบกลาง                  4,617,008.75    บาท 

           งบบุคลากร                        3,989,818.00    บาท 

           งบด าเนินการ                     5,794,023.92    บาท  

                        งบลงทุน                       1,995,700.00    บาท 

         งบรายจา่ยอื่น              0.00   บาท 

         งบเงินอุดหนุน                          660,196.48   บาท 

  (4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                30,000.00.00   บาท 

  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน                  780,700.00.00  บาท 

  (6) รายจ่ายที่จา่ยจากทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 0 บาท 

  (7) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้ จ านวน 0 บาท 

        

 



ข้อบัญญัต ิ
 

งบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
 

อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

     โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณต าบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม และโดยอนุมัติของนายอ าเภอทา่เรือ ดังต่อไปนี้ 

                   ข้อ 1  ขอ้บัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                   ข้อ 2  ขอ้บัญญัติต าบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

                   ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท 

     ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  25,500,000 บาท     

โดยแยกรายละเอียดแผนงานได้ ดังนี ้

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป   

      แผนงานบริหารงานทัว่ไป  9,379,890 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน                             561,830 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

      แผนงานการศึกษา 2,298,920 

      แผนงานสาธารณสุข  370,000 

      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 686,430 

      แผนงานเคหะและชุมชน 3,340,740 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  17,000 

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,760,700 

      แผนงานการเกษตร 30,000 

      แผนงานการพาณิชย ์ 353,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  

      แผนงานงบกลาง 6,471,490 

งบประมำณรำยจำ่ยทั้งสิ้น 25,500,000 
               ข้อ 5 งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

 รวมรำยจำ่ย 0 
                     ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบการ              
                               เบกิจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                     ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี ้ 

ประกาศ  ณ วันที ่        กันยายน  พ.ศ. 2562 

      อนุมัต ิ                                               (ลงนาม).......................................................  
                                                                                                      (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม)                                                                                       

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หน้าที ่
                            (ลงนาม)............................................                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านรอ่ม 
            (นายประทีป การมิตรี) 
               นายอ าเภอทา่เรือ 



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,065,243.59 869,000.00 1,450,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 97,318.25 101,500.00 123,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 102,940.02 130,000.00 130,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 724,050.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 40,780.00 82,000.00 80,000.00

หมวดรายไดจากทุน 2,140.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,032,471.86 1,982,500.00 2,583,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,692,910.41 12,917,500.00 12,316,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,692,910.41 12,917,500.00 12,316,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,102,728.00 10,600,000.00 10,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,102,728.00 10,600,000.00 10,600,000.00
รวม 26,828,110.27 25,500,000.00 25,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,713,118.00 6,690,672.00 6,471,490.00

งบบุคลากร 7,079,418.00 8,875,920.00 9,608,280.00

งบดําเนินงาน 5,798,063.38 6,424,658.00 5,804,030.00

งบลงทุน 586,590.58 2,724,750.00 2,620,600.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,054,583.80 774,000.00 985,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,241,773.76 25,500,000.00 25,500,000.00

รวม 20,241,773.76 25,500,000.00 25,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม
อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,379,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 561,830

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,298,920

แผนงานสาธารณสุข 370,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 686,430

แผนงานเคหะและชุมชน 3,340,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,771,700

แผนงานการเกษตร 30,000

แผนงานการพาณิชย 353,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,460,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,122,320 1,724,760 6,847,080

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,724,000 1,724,760 4,448,760

งบดําเนินงาน 1,699,160 617,450 2,316,610

    ค่าตอบแทน 409,160 229,850 639,010

    ค่าใช้สอย 795,000 342,600 1,137,600

    ค่าวัสดุ 185,000 40,000 225,000

    ค่าสาธารณูปโภค 310,000 5,000 315,000

งบลงทุน 153,200 53,000 206,200

    ค่าครุภัณฑ์ 153,200 53,000 206,200

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000

    รายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000

                                             รวม 6,984,680 2,395,210 9,379,890

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม

อําเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 159,420 0 159,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 0 159,420

งบดําเนินงาน 262,410 90,000 352,410

    ค่าตอบแทน 12,510 30,000 42,510

    ค่าใช้สอย 234,900 60,000 294,900

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

งบลงทุน 0 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 451,830 110,000 561,830
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 747,240 0 747,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 747,240 0 747,240

งบดําเนินงาน 334,470 669,210 1,003,680

    ค่าตอบแทน 59,570 0 59,570

    ค่าใช้สอย 249,900 349,200 599,100

    ค่าวัสดุ 25,000 320,010 345,010

งบเงินอุดหนุน 40,000 508,000 548,000

    เงินอุดหนุน 40,000 508,000 548,000

                                             รวม 1,121,710 1,177,210 2,298,920



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000

    ค่าตอบแทน 72,000 72,000

    ค่าใช้สอย 48,000 48,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                                             รวม 370,000 370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 489,180 0 489,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 489,180 0 489,180

งบดําเนินงาน 72,250 110,000 182,250

    ค่าตอบแทน 52,450 0 52,450

    ค่าใช้สอย 14,800 110,000 124,800

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

                                             รวม 576,430 110,000 686,430



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,365,360 0 0 1,365,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,365,360 0 0 1,365,360

งบดําเนินงาน 590,080 70,000 554,000 1,214,080

    ค่าตอบแทน 128,080 0 0 128,080

    ค่าใช้สอย 414,000 30,000 524,000 968,000

    ค่าวัสดุ 48,000 40,000 30,000 118,000

งบลงทุน 118,000 510,700 0 628,700

    ค่าครุภัณฑ์ 118,000 10,000 0 128,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 500,700 0 500,700

งบเงินอุดหนุน 0 132,600 0 132,600

    เงินอุดหนุน 0 132,600 0 132,600

                                             รวม 2,073,440 713,300 554,000 3,340,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 17,000 17,000

    ค่าใช้สอย 17,000 17,000

                                             รวม 17,000 17,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 50,000 120,000 170,000

    ค่าใช้สอย 50,000 120,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

                                             รวม 50,000 180,000 230,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 5,000

    ค่าใช้สอย 5,000 5,000

งบลงทุน 1,766,700 1,766,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,766,700 1,766,700

                                             รวม 1,771,700 1,771,700
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 25,000 25,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                                             รวม 30,000 30,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 343,000 343,000

    ค่าใช้สอย 5,000 5,000

    ค่าวัสดุ 38,000 38,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000

งบลงทุน 10,000 10,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 10,000

                                             รวม 353,000 353,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,460,490 6,460,490

    งบกลาง 6,460,490 6,460,490

                                             รวม 6,460,490 6,460,490



ข์อบ ์ฌฌํต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

อำ๓ อท่าเรีอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร? 
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณตำบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าเรือ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ 2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท 

โดยแยกรายละเอียดแผนงานได้ ดังนี้

................................ ....1 .............1 . . . - ™ .......................................................
............................ ......-".........

ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงาบบริหารงานทั่วไป 9,379,890
แผนงาบการรักษาความสงบภายใบ 561,830

ด้านบริการชุมขนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,298,920
แผนงานสาธารณสุข 370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 686,430
แผนงานเคหะและชุมชน 3,340,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,771,700
แผนงานการเกษตร 30,000
แผนงานการพาณิชย์ 353,000

ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,460,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,500,000
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

1 ,  - -., .- - , — ........... .
งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอบุม้ติให้เป็นไปตามระเบียบการ

เบิกจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วับที่ 2/ช้- กันยายน พ.ศ. 2562

อนุมัติ

(ลงนาม)......................................
(นายประทีป การมิตริ) 

นายอำเภอท่าเรือ

(กน(ลงนาม)............................ ........ .....................
(บายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอ ทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 560,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 527,482.84 687,681.84 881,206.14 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 155,713.25 140,279.92 149,042.45 140,000.00 0.00 % 140,000.00
     ภาษีป้าย 24,037.00 23,901.00 34,995.00 29,000.00 72.41 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 707,233.09 851,862.76 1,065,243.59 869,000.00 1,450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 59.00 2,012.00 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 33,740.00 52,510.00 41,730.00 55,000.00 -27.27 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 390.00 300.00 220.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,800.00 0.00 2,100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 108,650.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

21,500.00 24,800.00 35,750.00 22,000.00 81.82 % 40,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

900.00 1,600.00 1,200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 200.00 13,756.25 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 20.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 168,000.00 80,469.00 97,318.25 101,500.00 123,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 125,849.64 121,047.93 102,940.02 130,000.00 0.00 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,849.64 121,047.93 102,940.02 130,000.00 130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 582,028.00 806,660.00 724,050.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 582,028.00 806,660.00 724,050.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 25,000.00 9,000.00 30,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 101,977.52 28,509.00 10,780.00 62,000.00 -3.23 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 126,977.52 37,509.00 40,780.00 82,000.00 80,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     รายไดจากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 2,140.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,140.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 40,511.11 106,228.39 22,000.00 1,263.64 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,406,303.75 7,069,352.65 8,376,090.72 7,929,500.00 -22.13 % 6,174,500.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,755,603.30 3,004,194.49 3,359,254.49 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 146,005.38 170,451.58 176,094.93 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสุรา 625,849.60 630,869.00 0.00 400,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,346,207.64 1,520,320.05 2,434,390.05 1,022,000.00 95.69 % 2,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 3,875.74 2,020.00 2,020.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 213.40 6,769.65 4,783.08 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 30,829.43 34,996.59 32,665.15 32,000.00 -6.25 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

543,388.00 1,047,558.00 1,200,142.00 300,000.00 100.00 % 600,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 19.40 698.40 1,241.60 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,858,295.64 13,527,741.52 15,692,910.41 12,917,500.00 12,316,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

3,700,801.00 8,838,686.00 9,102,728.00 10,600,000.00 0.00 % 10,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,700,801.00 8,838,686.00 9,102,728.00 10,600,000.00 10,600,000.00
รวมทุกหมวด 18,269,184.89 24,263,976.21 26,828,110.27 25,500,000.00 25,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,450,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 560,000 บาท

ประมาณการไว จากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ อบต.บานรอม
 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว เพื่อเก็บหลงเหลือจากป 2561 หรือ ป 2562

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไว เพื่อเก็บหลงเหลือจากป 2561 หรือ ป 2562

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว เพื่อเก็บหลงเหลือจากป 2561 หรือ ป 2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 123,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 130,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาคาดวาจะมีรายรับเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,316,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 6,174,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม

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

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,600,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 10,600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับในปที่ผานมาเพราะคาดวารัฐบาลจะจัดสรร
ใหมากกวาเดิม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 441,080 16.55 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200 1,627,200 1,547,200 5.17 % 1,627,200

เงินคาตอบแทนอื่น 0 0 0 86,400 0 % 86,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,311,920 2,311,920 2,245,320 2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,016,662 1,953,600 2,190,593 2,098,560 6.36 % 2,232,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 243,600 252,000 252,000 168,000 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบ้านรอม
อําเภอทาเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ : 17/9/2562  12:12:15 หน้า : 1/43



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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,680 133,080 137,760 248,000 -12.9 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 21,660 38,280 -37.3 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,415,942 2,362,680 2,602,013 2,636,840 2,724,000
รวมงบบุคลากร 4,727,862 4,674,600 4,913,933 4,882,160 5,122,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 190,380 13.44 % 215,960

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 145,950 139,700 128,145 150,000 0 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,360 7,375 15,600 19,400 96.91 % 38,200

รวมค่าตอบแทน 156,310 147,075 143,745 369,780 409,160
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 953,935 1,053,210 1,148,911.97 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 719,720 -38.59 % 442,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,250 10,425 1,950 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม

0 0 0 50,000 -100 % 0

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

61,976.48 42,248 40,518 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2)  คาใช้จายคาพวงมาลาดอกไม้  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้    

0 1,000 1,000 0 0 % 0

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

0 0 0 0 100 % 100,000

2)คาใช้จายคาพวงมาลาดอกไม้ ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ 

1,000 0 0 0 0 % 0

3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลบ้านรอม

0 0 0 0 100 % 150,000

4) คาใช้จายคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ตางๆ

0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวถวายพระพรและเจริญพระ
พุทธมนตถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยุหัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเถลิงวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

11,750 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,930 39,996.26 215,770 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,047,841.48 1,146,879.26 1,408,149.97 922,720 795,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 121,774 51,247 62,862 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,384 16,219 19,940 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 67,051 79,086 93,222 170,000 -41.18 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 48,470 32,610 29,540 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 246,679 179,162 205,564 290,000 185,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 269,710.36 252,709.88 253,805.02 270,000 -25.93 % 200,000

คาบริการโทรศัพท 15,666.92 1,969.98 2,018.76 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย 6,178 563 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 99,687.25 85,257.6 98,507.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 391,242.53 340,500.46 354,331.38 380,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 1,842,073.01 1,813,616.72 2,111,790.35 1,962,500 1,699,160

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 15,200

2) โต๊ะพับสแตนเลส 0 0 0 0 100 % 27,000

3) ตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) ชุดประชุมไร้สาย พร้อมอุปกรณติดตั้ง 0 0 0 0 100 % 75,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

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

0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค

0 0 0 4,200 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 57,413.09 34,200 31,010.58 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,413.09 34,200 31,010.58 32,200 153,200
รวมงบลงทุน 57,413.09 34,200 31,010.58 32,200 153,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 10,000 10,000 10,000 0 0 % 0

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,637,348.1 6,532,416.72 7,066,733.93 6,886,860 6,984,680
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 694,697 716,520 763,525 815,560 40.99 % 1,149,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 31,800 33.96 % 42,600

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 410,980 420,000 434,760 452,160 3.58 % 468,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 59,800 53,580 43,500 46,560 -52.84 % 21,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,207,477 1,232,100 1,283,785 1,388,080 1,724,760
รวมงบบุคลากร 1,207,477 1,232,100 1,283,785 1,388,080 1,724,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 198,500 -21.99 % 154,850

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 33,000 36,000 39,000 6,000 500 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,434 7,604 12,404 23,200 46.55 % 34,000

รวมค่าตอบแทน 44,434 43,604 51,404 232,700 229,850
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,300 101,300 95,600 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 142,600 49.09 % 212,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร

0 25,920 36,280 90,000 -77.78 % 20,000

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  

13,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2) คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 300,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 1,050 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 21,300 127,220 132,930 552,600 342,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,728.5 68,991 96,663 120,000 -83.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,800 17,000 26,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 76,528.5 85,991 123,063 140,000 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 2,539 6,047 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 2,539 6,047 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 142,262.5 259,354 313,444 930,300 617,450

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1)ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 
2 หลัง 

10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครยาว

0 0 0 0 100 % 23,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว

0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 1,900 2,750 3,140 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,900 2,750 3,140 0 53,000
รวมงบลงทุน 11,900 2,750 3,140 0 53,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,391,639.5 1,524,204 1,600,369 2,318,380 2,395,210
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,028,987.6 8,056,620.72 8,667,102.93 9,205,240 9,379,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 3,520 3,823.86 % 138,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 900 2,266.67 % 21,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 4,420 159,420
รวมงบบุคลากร 0 0 0 4,420 159,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 11,960 -3.76 % 11,510

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 13,960 12,510
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 221,000 0 % 221,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

0 194,483 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 3,900 0 % 3,900

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 194,483 0 264,900 234,900
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 -75 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 194,483 0 328,860 262,410

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) คาโทรทัศนวงจรปิด(กล้องวงจร
ปิดCCTV) จํานวน 4 ตัว 

0 198,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 198,600 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 198,600 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 30,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 393,083 30,000 363,280 451,830
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 12,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,600 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยตางๆ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตาง ๆ เทศกาลปีใหม 
สงกรานต 

30,480 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 30,480 0 0 70,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 46,000 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 15,300 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 15,300 46,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 30,480 15,300 58,600 100,000 90,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแบบสแตนเล
ส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ราคาตอหนวย
15,000 บาท จํานวน 9 ใบ เป็นเงินจํานวน 
135,000 บาท

135,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี  แบบ
บรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 1 คัน 
ราคา 2,190,000 บาท  

2,176,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

1. เข็มขัดเซฟตี้ แบบปีนเสาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,311,500 0 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 2,311,500 0 0 0 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,341,980 15,300 58,600 100,000 110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,341,980 408,383 88,600 463,280 561,830
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 238,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 133,080 137,760 271,280 75.48 % 476,040

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 21,660 37,560 -13.74 % 32,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 157,080 159,420 308,840 747,240
รวมงบบุคลากร 0 157,080 159,420 308,840 747,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 23,440 154.14 % 59,570

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 23,440 59,570
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 103,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 113,000 113.27 % 241,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุน
สถานศึกษา    

0 83,300 66,300 0 0 % 0
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1) ประเภทสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา   196,000 0 0 0 0 % 0

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 143,700 160,420 0 0 % 0

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ    39,740 16,200 23,850 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 13,900 -71.94 % 3,900

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 235,740 346,700 250,570 136,900 249,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 242,781.66 248,744.84 234,098.68 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุการศึกษา 0 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 242,781.66 248,744.84 294,098.68 30,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 478,521.66 595,444.84 544,668.68 190,340 334,470
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) ตู้เย็น จํานวน 1 เครื่อง 6,500 0 0 0 0 % 0

2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 
2 หลัง

10,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,500 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 16,500 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอก
และในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอ
ม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

2) อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะการสื่อ
สารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 495,021.66 752,524.84 704,088.68 539,180 1,121,710
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 37,330 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 37,330 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 37,330 0 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,000 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 27,000 48.15 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 29,380 53.85 % 45,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 44,200 53.85 % 68,000

โครงการสนับสนุ่นคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 0 197,400 -0.71 % 196,000

รวมค่าใช้สอย 72,000 0 0 297,980 349,200
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ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 0 0 0 301,683 6.07 % 320,010

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 301,683 320,010
รวมงบดําเนินงาน 72,000 0 0 599,663 669,210

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 646,000 552,000 512,280 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

0 0 0 504,000 0.79 % 508,000

รวมเงินอุดหนุน 646,000 552,000 512,280 504,000 508,000
รวมงบเงินอุดหนุน 646,000 552,000 512,280 504,000 508,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 755,330 552,000 512,280 1,103,663 1,177,210
รวมแผนงานการศึกษา 1,250,351.66 1,304,524.84 1,216,368.68 1,642,843 2,298,920
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุม
กําเนิดในสุนัขและแมว

0 0 4,800 0 0 % 0

2. โครงการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉิน  0 0 24,957 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,757 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 39,200 68,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 39,200 68,800 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 39,200 68,800 29,757 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 67,500 0 60,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 15,000 15,000 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 82,500 15,000 75,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 15,000 75,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 121,700 83,800 104,757 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริม
การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉิน

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการทําหมันสัตวควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 38,000 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 88,000 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข(หมูที่ 
1-9)

0 0 0 180,000 0 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 268,000 370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 121,700 83,800 104,757 268,000 370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 309,640 6.5 % 329,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 125,280 18.49 % 148,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 16,140 -31.97 % 10,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 451,060 489,180
รวมงบบุคลากร 0 0 0 451,060 489,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 37,410 6.52 % 39,850

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,600 0 % 10,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 53,010 52,450
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 7,800 0 % 7,800

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 17,800 14,800
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 75,810 72,250

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 541,870 576,430
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
 และผู้ด้อยโอกาส     

0 0 13,050 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในตําบล
บ้านรอม

0 0 0 70,000 42.86 % 100,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,050 80,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 13,050 80,000 110,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 13,050 80,000 110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 13,050 621,870 686,430

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 507,412 523,308 556,560 599,460 70.95 % 1,024,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 12,000 250 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 153,560 160,080 165,720 220,380 30.03 % 286,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 5,860 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 666,832 683,388 722,280 843,840 1,365,360
รวมงบบุคลากร 666,832 683,388 722,280 843,840 1,365,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 63,105 73.17 % 109,280

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,680 14,610 23,900 43,800 -68.49 % 13,800

รวมค่าตอบแทน 10,680 14,610 23,900 111,905 128,080
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 966,600 1,247,200 791,455 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,029,000 -63.65 % 374,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 11,288 13,900 20,000 0 % 20,000

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

4,800 0 0 0 0 % 0

2)  คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน    0 0 6,660 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 43,910 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 971,400 1,258,488 855,925 1,079,000 414,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,280 18,075 14,854 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 5,820 18,570 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,030 19,720 17,990 20,000 -50 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 24,310 43,615 51,414 90,000 48,000
รวมงบดําเนินงาน 1,006,390 1,316,713 931,239 1,280,905 590,080

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 
1 เครื่อง ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู

0 30,000 0 0 0 % 0

1. ตู้เหล็ก 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. รถจักรยานยนต 0 0 0 40,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2.รถซาเล้ง 0 0 0 36,750 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

รอกไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 75,000

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว

0 0 0 0 100 % 30,000

1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา แบบ NEWwork  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3  

0 0 0 53,000 -100 % 0

2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 0 136,050 118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ : 17/9/2562  12:12:15 หน้า : 26/43



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

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายขจร อาจหาญ ม.1

0 0 2,400 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรงข้ามบ้านนายสยาม แจมจํารัส ถึงบ้าน
นายฉลอง โมราวงษ ม.8

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนางอมรา มวงศรี ม.2

0 0 1,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าบ้านนางรําพึง พุทธศรีระ ถึง
บ้านนายประสาน ม.4

0 0 3,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล และบอพัก จากบ้านนายประสงค 
เอกองค ถึงบ้านนายพนม พุมวันเพ็ญ ม.6

0 0 4,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร เททับยางแอ
สฟัลทติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณทางเข้า
อาคารสํานักงาน อบต. ม.2

0 0 1,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูลาด
ยางแอสหัลทติกคอนกรีตปิดทับ ม.4

0 0 1,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิด
ทับบริเวณหน้าบ้านนายดําเนิน ภมร ถึง
หน้าบ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจภูติ ม.5

0 0 4,500 0 0 % 0

โครงการปรัปบรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูยางแอสฟัสกติกคอนกรีตปิด
ทับบริเวณหน้าบ้านนายทองมาก ถึงโรงยาม 
ม.4

0 0 6,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 30,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 30,000 30,000 136,050 118,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,673,222 2,030,101 1,683,519 2,260,795 2,073,440
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 42,300 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 42,300 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,259.4 95,419.35 127,596.35 80,000 -87.5 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 83,991.85 68,457.5 290,000 -89.66 % 30,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 190,259.4 179,411.2 196,053.85 370,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 190,259.4 221,711.2 196,053.85 400,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

1) เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 1,470 วัตต 
จํานวน  1  เครื่อง 0 55,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาเลื่อยตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว 5,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 5,500 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 29,892.59 6,040 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,500 84,892.59 6,040 10,000 10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 100 % 500,700

วันที่พิมพ : 17/9/2562  12:12:15 หน้า : 29/43



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

- คากอสร้างถนนดินลูกรังและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 1,512,800 272,400 0 0 % 0

- คากอสร้างรางระบายน้ํา 0 259,000 244,000 0 0 % 0

-คากอสร้างลานเอนกประสงค
 1. โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา 
คสล.และบอพัก หมูที่ 6 ต.บ้านรอม  

0 283,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,054,800 516,400 0 500,700
รวมงบลงทุน 10,500 2,139,692.59 522,440 10,000 510,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 344,152.48 420,734.41 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาเรือ 0 0 0 0 100 % 132,600

รวมเงินอุดหนุน 0 344,152.48 420,734.41 0 132,600
รวมงบเงินอุดหนุน 0 344,152.48 420,734.41 0 132,600
รวมงานไฟฟ้าถนน 200,759.4 2,705,556.27 1,139,228.26 410,000 713,300
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 280,000 373,282.5 413,169.5 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 514,000 0 % 514,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 280,000 373,282.5 413,169.5 534,000 524,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 40,000 54,000 68,326 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 40,000 54,000 68,326 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 320,000 427,282.5 481,495.5 584,000 554,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 320,000 427,282.5 481,495.5 584,000 554,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,193,981.4 5,162,939.77 3,304,242.76 3,254,795 3,340,740
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

2. โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 0 0 0 0 100 % 2,000

3. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 2,000

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 17,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 5,000 17,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีใน
ตําบลบ้านรอม    

0 24,000 0 0 0 % 0

2) คาใช้จายในการจัดเวทีประชาคม 10,100 0 0 0 0 % 0

2) โครงการจัดเวทีประชาคม    0 11,725 0 0 0 % 0

3) คาใช้จายในโครงการการขับเคลื่อน
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตําบลบ้านรอม

12,836 0 0 0 0 % 0

4) คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขการ
เกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาล วันขึ้นปีใหม และ
เทศกาลตางๆ  ของไทย 

0 0 3,415 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลวันขึ้นไปใหมและเทศกาลตาง 
ๆ ของไทย

0 22,260 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมบําบัดฟนฟูผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพ
ติดและสงเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แกผู้
ผานการบําบัด

28,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,936 57,985 3,415 0 0
รวมงบดําเนินงาน 50,936 57,985 3,415 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,936 57,985 3,415 0 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,936 57,985 3,415 5,000 17,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 31,500 30,432 10,000 300 % 40,000

1) โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 49,140 0 0 0 0 % 0

2) โครงการจัดงานวันสําคัญทางรัฐพิธี 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

2) โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา 34,000 0 0 0 0 % 0
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3) โครงการจัดการแชงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธระหวางชุมชน/หนวยงาน

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 83,140 31,500 30,432 20,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 83,140 31,500 30,432 20,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

1) เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 2 
เครื่อง   

0 33,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง จํานวน 5 ชุด

0 0 0 202,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 33,000 0 202,000 0
รวมงบลงทุน 0 33,000 0 202,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 83,140 64,500 30,432 222,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,500 0 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ

0 67,100 57,432 120,000 -41.67 % 70,000

1) โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ 

29,800 0 0 0 0 % 0

2)  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(5 ธันวาคม)       

0 2,800 0 0 0 % 0

2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

0 0 1,250 40,000 -75 % 10,000

2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม)

99,350 0 0 0 0 % 0

3)  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ (12  สิงหาคม)

0 0 5,095 20,000 -100 % 0

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ(12 สิงหาคม)

7,570 0 0 0 0 % 0
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3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

0 0 0 0 100 % 10,000

4)  โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย และพระ
บรมวงศานุวงศ

0 23,300 49,970 20,000 -50 % 10,000

4) โครงการอบรมสงเสริมให้ความรู้แกผู้สูง
อายุในตําบลบ้านรอม 

62,400 0 0 0 0 % 0

5)  โครงการสงเสริมพัฒนาผู้สูงอายุใน
ตําบลบ้านรอม

0 0 45,182 0 0 % 0

5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

0 0 0 0 100 % 10,000

5) โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชน
เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา

12,900 0 0 0 0 % 0

6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 11,050 2,272 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 245,520 104,250 161,201 210,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 245,520 104,250 161,201 210,000 120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 0 16,569.39 0 0 % 0

อุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
และงานสําคัญของชาติ

0 0 0 5,000 300 % 20,000

อุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 16,569.39 45,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 16,569.39 45,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 265,520 104,250 177,770.39 255,000 180,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 348,660 168,750 208,202.39 477,000 230,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 2,318,500 -24.66 % 1,746,700

รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง 

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,358,500 1,766,700
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,358,500 1,766,700

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 2,363,500 1,771,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,363,500 1,771,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร  

0 0 14,232 20,000 -100 % 0

1) โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรียและ
ปุ๋ยชีวภาพ 

10,350 0 0 0 0 % 0

1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย หมูที่  
     1-9 ตําบลบ้านรอม

0 0 0 0 100 % 20,000

2) โครงการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่
สาธารณะภายในพื้นที่ตําบลบ้านรอม

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 10,350 0 14,232 20,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 17,570 0 9,980 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 17,570 0 9,980 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 27,920 0 24,212 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 27,920 0 24,212 30,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 27,920 0 24,212 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 151,000 -90.07 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 78,206.3 37,263.82 0 20,000 -10 % 18,000

วัสดุอื่น 43,730.9 0 223,113.19 50,000 -90 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 121,937.2 37,263.82 223,113.19 221,000 38,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 543,142.45 591,813.33 675,591.81 730,000 -58.9 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 543,142.45 591,813.33 675,591.81 730,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 665,079.65 629,077.15 898,705 961,000 343,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานกิจการประปา 665,079.65 629,077.15 898,705 971,000 353,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 665,079.65 629,077.15 898,705 971,000 353,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 39,574 47,412 48,132 66,000 -9.09 % 60,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 3,000 33.33 % 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,175,600 4,354,400 4,682,400 2.84 % 4,815,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,036,800 1,094,400 1,177,800 12.48 % 1,324,800

สํารองจาย 35,947 55,300 0 59,212 -20.47 % 47,090

รายจายตามข้อผูกพัน 56,934 87,096 72,186 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น

0 0 0 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

133,000 143,230 144,000 149,060 -0.04 % 149,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 166,040 0 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 431,495 5,545,438 5,713,118 6,197,472 6,460,490
รวมงบกลาง 431,495 5,545,438 5,713,118 6,197,472 6,460,490
รวมงบกลาง 431,495 5,545,438 5,713,118 6,197,472 6,460,490

รวมแผนงานงบกลาง 431,495 5,545,438 5,713,118 6,197,472 6,460,490
รวมทุกแผนงาน 15,461,091.31 21,417,518.48 20,241,773.76 25,500,000 25,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานรอม

อําเภอ ทาเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,984,680 บาท

งบบุคลากร รวม 5,122,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดังนี้  
- นายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ  20,400 บาท จํานวน 12
 เดือน) เป็นเงิน  244,800.00  บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 คน) เป็นเงิน  269,280.00  บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรององคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนด ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดังนี้   
- นายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12
 เดือน)   เป็นเงิน 21,000.00  บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 880 บาทจํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 คน) เป็นเงิน  21,120.00 บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรององคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนด ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12
 เดือน)เป็นเงิน  21,000.00 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 คน) เป็นเงิน  21,120.00 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนด ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน ดังนี้ 
- เลขานุการนายก (เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็น
เงิน86,400.00 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ
และเลขานุการสภาฯ ดังนี้    
- ประธานสภา ฯ (เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน 
 134,640.00 บาท
- รองประธานสภา ฯ (เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน 
 110,160.00 บาท
- สมาชิกสภา ฯ (เดือนละ 7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน จํานวน 16
 คน) เป็นเงิน 1,382,400.00 บาท

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

- (คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ)
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ
และเลขานุการสภาฯ ดังนี้     
- เลขานุการสภาฯ  (เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน 
 86,400.00 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,724,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,232,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 6 อัตรา พรอม
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้   
 1 เงินเดือนปลัดอบต.                             
 2 เงินเดือนรองปลัดอบต.                        
 3 เงินเดือนหัวหนาสํานักงานปลัดฯ            
 4 เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล                 
 5 เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน   
 6 เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ                  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้ 
-เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานรอม
   (เดือนละ 7,000 บาท) เป็นเงิน 84,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน จํานวน 3 ตําแหนง โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้   
1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 7,000 บาท )เป็นเงิน 84,000
บาท2 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 3,500 บาท ) เป็น
เงิน42,000 บาท 
3 หัวหนาสํานักงานปลัดฯ (เดือนละ 3,500 บาท) เป็นเงิน 42,000 บาท  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
- คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต) (เดือนละ 9,000บาท)
- คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) (เดือนละ 9,000 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้  
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต) (เดือน
ละ 1,000 บาท )  
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) (เดือนละ 1,000
 บาท ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

งบดําเนินงาน รวม 1,699,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 409,160 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 215,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือในวันหยุดราชการที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของอบต
. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549     
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ค่าใช้สอย รวม 795,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 442,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาวารสาร (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ    
- คาจางเหมาผูดูแลรักษาความสะอาดสํานักงาน  จํานวน 1 อัตรา (เดือน
ละ 9,000 บาท) 
- คาจางเหมาคนงานดูแลรักษาตนไม จํานวน 3 อัตรา (เดือนละ 9,000 บาท) 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ     
2) คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง เป็นเงิน  10,000.00 
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล
บานรอมภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ
. 2535    
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการ
ประกันภัยรถราชการ   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 10,000.00 บาท 
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งคาบริการ ฯลฯ ซึ่งจําเป็น
ตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง การตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งงบประมาณไดไมเกินปี
ละ 1 % ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให ดังนี้ ในปีงบ
ประมาณ 2562  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มียอดรายรับ
จริง11,301,800.43 X 1 / 100 = 113,018.00 บาท ใหเบิกจายไดในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริง     
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ  เป็นเงิน  10,000.00 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฏหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุยพินิจของผูบริหารทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตาม
หนังสือ สั่งการดังนี้ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏา
คม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรอขององคกรปกครงสวนทองถิ่น      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางหรือบุคคลคณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559      

2) โครงการพัฒนาบุคลากร (ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานและลูกจาง อบ
ต.)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (ผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานและลูกจาง อบต.) องคการริหารสวนตําบล
บานรอม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารวมฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึบอบรม คากระเปาหรือสื่งที่บรรจุเอกสาร  สําหรับ
ผูเขารวมการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 216 หนา 87)    
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3) โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบาน
รอม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนงวางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูล ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และ
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา ตามความเหมาสม โดยคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและอคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
- พระราชบัญญัตกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อ
เป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4 /ว1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 215 หนา 86)     
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4) คาใชจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพานพุมดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพานพุมทอง กรรวยดอกไมพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไมหรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัด
งานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ คาหรีด หรือพวง
มาลา สําหรับสักการะศพ ใหเบิกจายในนามของสวนราชการเป็นสวน
รวม เฉพาะสักการะศพผูที่เคยใหความชวยเหลือหรือเป็นผูเคยทําประโยชนให
แกประเทศหรือสวนราชการจรเป็นที่ปะจักษชัด     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม    
    1) เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  
    2) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติ ชาว
ตางประเทศและคูสมรสที่เดินทางเขามาหรือออกจากประเทศไทย คนละไม
เกิน 300 บาท  
    3) คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไมสําหรับวาง ณ อนุสาวรีย ครั้ง
ละไมเกิน 1,000 บาท  
    4) คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใช
จายสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ไม
บรรทัดเหล็ก เกาอี้พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด แกวน้ํา จานรอง กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ และอะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก แมแรง ล็อคพวงมาลัย เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนตเข็มขัดนิรภัย กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ     
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน แกสหุงตม ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้ง
เขียนภาพ กลอง เครื่องกรอเทฟ เลนสซูม กระเปาใสกลองถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรท โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส ฯลฯ  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าในสํานักงาน / ในสาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่
อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.บานรอมหรือคาไฟฟ้าสาธารณะที่
เกิน 10 %     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพทสํานักงาน ทั้งภายในทองถิ่นและทางไกลภายใน
ประเทศ และคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียยากร คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) คาธนาณัติ ฯลฯ   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทร
สาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คา
ใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อ
สารอื่นๆ ฯลฯ    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

งบลงทุน รวม 153,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 15,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว ตัวละ 3,800 บาท (นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 3 หนา 96)

2) โตะพับสแตนเลส จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาโตะพับสแตนเลส จํานวน 10 ตัว ตัว
ละ 2,700 บาท ขนาด 60X150 ซม. (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หนา 96)

3) ตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ตูละ 5,500 บาท
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)(บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 96)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) ชุดประชุมไรสาย พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชุดประชุมไรสาย พรอมอุปกรณติดตั้ง สําหรับหองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลบานรอม
   - ตัวควบคุมมีจอแสดงผล LCD Receiver มีความไวสูงและความถี่หลาย
ระดับ
   - ไมโครโฟนพรอมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทํางาน
   - มีสวิตซเปิด - ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
   - มีสายไฟพรอมปลั๊ก
   - มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 8 หนา 97)
   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

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

จํานวน 15,000 บาท

1.) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบที่ 2 (38
 หนา/นาที) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 14 หนา 101)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนานไมสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายตอไปนี้  
    1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ  
    2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
เกินกวา 20,000 บาท  
    3) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง  
    4) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
    5) รายจายที่ตองชําระพรอมคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน จางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูมาขอรับบริการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 214 หนา 86)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,395,210 บาท
งบบุคลากร รวม 1,724,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,724,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,149,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 5 อัตรา พรอม
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้   
    1 เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง                 
    2 เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได             
    3 เงินเดือนเจาพนักการเงินและการบัญชี         
    4 เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ                       
    5 เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ                   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับวุฒิ ใหแกพนักงานของ อบต.บานรอม เงิน
เพิ่มการครองชีพฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้  
   - เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
   - เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานพัสดุ                  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน จํานวน 1 ตําแหนง โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้     
     ผูอํานวยการกองคลัง (เดือนละ 3,500 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 468,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางภารกิจ จํานวน 3
 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้            
      - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี)    
      - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ) 
      - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  

วันที่พิมพ : 18/9/2562  09:44:02 หนา : 20/87



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้     
   - คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)     
   - คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

งบดําเนินงาน รวม 617,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,850 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 154,850 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  เป็นเงิน 134,850.00 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557  
- คาตอบแทนคณะกรรมการ  เป็นเงิน 20,000.00 บาท
เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เป็น
คณะกรรมการดําเนินการซื้อการจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบ
คุมงานกอสราง      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อ
หรือการจางคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของอบต
. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้       
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 342,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 212,600 บาท

- คาใชจายจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรง
งาน ฯลฯ 
- คาจางเหมาคนงานเก็บคาน้ําประปาและคาขยะ  จํานวน 1 อัตรา (เดือน
ละ 8,300.00 บาท) 
- คาจางเหมาคนงาน (ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได) จํานวน 1 อัตรา  (เดือน
ละ 9,000.00 บาท)  
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางหรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559     

2) คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บ (ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้งคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ) คาใชจายอื่นๆ
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 211
 หนา 86)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
จาย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้   
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ไม
บรรทัดเหล็ก เกาอี้พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรท โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียยากร คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) คาธนาณัติ ฯลฯ     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร
ยาว จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ
   - มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 136 คอลัมน (Column)
   - มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอย
กวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
   - มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอย
กวา 360X360 dpi
   - มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 15 หนา 102)
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2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000
 บาท มีรายละเอียดดังนี้  
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     4.) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
     5.) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240  GB  
จํานวน 1 หนวย
     6.) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     7.) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     8.) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3
 ชอง 
     9.) มีแป้นพิมพและเมาส
    10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 16 หนา 103)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 451,830 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 138,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 1 อัตรา พรอม
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
เดือน ดังนี้      
     เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ใหแกพนักงานของ อบต.บานรอ
ม เงินเพิ่มการครองชีพฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน    เงินเพิ่มการ
ครองชีพเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 262,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,510 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 11,510 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ   อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

ค่าใช้สอย รวม 234,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 221,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมา บริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ    
- คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 1 อัตรา (เดือน
ละ 9,000.00 บาท)  
- คาจางเหมาคนขับรถบรรทุกน้ํา  จํานวน 1 อัตรา (เดือนละ 9,000.00 บาท)
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 3,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางหรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ                                                                                   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
จาย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้   
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล แผนแสดงวงจรตาง ๆ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรศัน จานรับสัญญาณดาว
เทียม ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ     
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก แมแรง ล็อคพวงมาลัย เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนตเข็มขัดนิรภัย กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุฯแจปากตาย กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจรฯลฯ      
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ      

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายดังตอไปนี้
  - เติมน้ํายาถังเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง ขนาด 15 ปอนด จํานวน 20 ถัง 

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

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
- ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 147 หนา 67)     
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นเงิน 
 30,000.00 บาท
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ไดแก     
    (1) อาสาสมัครขององคการบริหารสวนตําบลบานรอมไดรับคําสั่งชวยสนับ
สนุนการปฎิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่น  
    (2) อาสาสมัครขององคการบริหารสวนตําบลบานรอมไดรับคําสั่งชวยสนับ
สนุนการปฎิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560             
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560     
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะ
ภัยตาง ๆ เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว อัคคีภัย                                                  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/ว667ลงวันที่ 12มีนาคม 2545 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2553    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10
 ตุลาคม 2554    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.2/ว
 1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3314 ลงวันที่ 6
 ตุลาคม 2557    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0891.2/ว 76
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว4515 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2548    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว843
 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 146 หนา 67)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ และมาตราการใน
การรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.5 /ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 143
 หนา 66)     
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โครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
ตางๆ ในการอบรม ฯลฯ     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 142 หนา 66)     

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

1. เข็มขัดเซฟตี้ แบบปีนเสาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเข็มขัดเซฟตี้ แบบปีนเสาไฟฟ้า จํานวน 1 เสน(นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 30 หนา 107)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,121,710 บาท

งบบุคลากร รวม 747,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 747,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 1 อัตรา พรอม
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้      
      - เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 476,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้     
          - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก)   
          - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก) 
          - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้                               
        - คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก)    
        - คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก)    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

งบดําเนินงาน รวม 334,470 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,570 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 59,570 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557       
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ค่าใช้สอย รวม 249,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 241,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาคนงาน (ผูดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา (เดือนละ 9,000.00 บาท)
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 3,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางหรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
จายสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้   
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ไม
บรรทัดเหล็ก เกาอี้พลาสติก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วันที่พิมพ : 18/9/2562  09:44:02 หนา : 39/87



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด แกวน้ํา จานรอง กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรด โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ      

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกและในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัด
บานรอม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกและใน
สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 154 หนา 69)
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2) อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารโรงเรียนชุมชนวัดบานรอม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนวัดบานรอม     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 156 หนา 70)    
   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,177,210 บาท
งบดําเนินงาน รวม 669,210 บาท

ค่าใช้สอย รวม 349,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โดย
จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร และ
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 149 หนา 68)    
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 45,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คา
หนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม จํานวน 2
 แหง (เงินนอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ   3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    1) คาหนังสือเรียน              อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    2) คาอุปกรณการเรียน        อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    3) คาเครื่องแบบนักเรียน     อัตราคนละ 300 บาท/ปี
    4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2 /ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561เรื่อง รื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปดานสถานศึกษา (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 150 หนา 68)    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) จํานวน 68,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานรอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5
 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอมและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดอนประดู อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 151 หนา 69)       
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โครงการสนับสนุ่นคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 196,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบาน
รอม จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อ
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน        
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอมและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดอนประดู คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน    
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 152 หนา 68)  

ค่าวัสดุ รวม 320,010 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 320,010 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายอาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม
 จํานวน 2 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบานรอมและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดอนประดู คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
     - โรงเรียนชุมชนวัดบานรอมและโรงเรียนวัดดอนประดู คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 153 หนา 69)       
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งบเงินอุดหนุน รวม 508,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 508,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลาง
วัน)

จํานวน 508,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงาเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ
.) จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับ
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน       
      - โรงเรียนชุมชนวัดบานรอมและโรงเรียนวัดดอนประดู  คนละ 20 บาาท
 จํานวน 200 วัน        
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 157 หนา 70)       

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

 คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เป็นเงิน 72,000 บาท
- เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562

วันที่พิมพ : 18/9/2562  09:44:02 หนา : 44/87



ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี โดยการจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้ง
ที่มีเจาของและไมมีเจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
สงหลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตัวละ 6 บาทตอ
ปี (ซีดีบันทึกขอมูลที่สํารวจจํานวนสุนัข / แมว หรือ รายงานการสํารวจจํานวน
สุนัข / แมว โดยใหทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 166 หนา 72)      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจังหวัดสะอาด ภายใตการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจังหวัดสะอาด ภายใตการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 196 หนา 82)

โครงการทําหมันสัตวควบคุมภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทําหมันสัตวควบคุมภายใตแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่171  หนา 73)
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัว
ละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข / แมว ทั้งมีเจาของ และไม
มีเจาของจากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยที่สุด ที่มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560   
- หนังสือกรมสงเสริมกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.5/1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 165
 หนา 72)      

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

- เพื่อจายเป็นคาใชจายคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคง
ทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เคมี
ภัณฑ วิทยาศาสตรหรือการแพทย น้ํายาตางๆ ถังเก็บเชื้อเพลิง น้ํายาพนหมอก
ควัน ทรายเคลือบสารเคมี สําหรับกําจัดลูกน้ํายุง วัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บา ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจาย (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 167 หนา 72) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลบานรอม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแทพยฉุก
เฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 169 หนา 73)     

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข(หมูที่ 1-9)

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข (หมูที่ 1 - 9) โดยใชจํานวนชุมชน/หมูบาน เป็นเกณฑใน
การจัดสรรชุมชน / หมูบาน แหงละ 20,000 บาท  
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุด
หนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559     
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 164 หนา 72)     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 576,430 บาท

งบบุคลากร รวม 489,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 489,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 1 อัตรา พรอม
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้       
- เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 148,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้     
- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน)   จํานวน 1 ตําแหนง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,980 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
- คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน) จํานวน 1 ตําแหนง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

งบดําเนินงาน รวม 72,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,450 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 39,850 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  เป็นเงิน 39,850 บาท     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของอบต
. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้       
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549     

ค่าใช้สอย รวม 14,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 7,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางหรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใช
จายสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้     
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทาเรือในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชนอื่นๆ       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 170 หนา 73)      

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุในตําบลบานรอม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุในตําบลบานรอม
 ไดแก จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น คาใชจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใช
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 173 หนา 74)      
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โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอย
โอกาส เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส มีรายไดเพียงพอตอการดํารง
ชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน คาใชจายเป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 192 หนา 80)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,073,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,365,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,365,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,024,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของ อบต.บานรอม จํานวน 3 อัตรา พรอม
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงกําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้   
    1 เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง          
    2 เงินเดือนนายชางโยธา      
    3 เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ                   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน จํานวน 1 ตําแหนง โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้     
     ผูอํานวยการกองชาง (เดือนละ 3,500 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 286,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและพนักงานจางภารกิจ จํานวน 2
 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้            
      - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา)    
      - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (คนงานทั่วไป) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้     
   - คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ (คนงานทั่วไป)     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 590,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,080 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 109,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ  อบต. ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,800 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
จะไดรับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้       
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 414,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 374,000 บาท

- คาใชจายจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรง
งาน ฯลฯ 
- คาจางเหมาคนงานประปาและไฟฟ้า  จํานวน 3 อัตรา (เดือนละ 9,000
 บาท) 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางหรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
จาย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้     
  1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
  2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ไม
บรรทัดเหล็ก เกาอี้พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก แมแรง ล็อคพวงมาลัย เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนตเข็มขัดนิรภัย กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ     
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน แกสหุงตม ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้ง
เขียนภาพ กลอง เครื่องกรอเทฟ เลนสซูม กระเปาใสกลองถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ     
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ เมาส แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) คียบอรท โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส ฯลฯ   
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

รอกไฟฟ้า จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคารอกไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 เครื่อง (นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 26 หนา 106)

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเลื่อยไฟฟ้า สองใบเลื่อย จํานวน 1 เครื่อง (นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 29 หนา 107)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000
 บาท มีรายละเอียดดังนี้  
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     4.) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
     5.) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240  GB  
จํานวน 1 หนวย
     6.) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     7.) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     8.) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3
 ชอง 
     9.) มีแป้นพิมพและเมาส
    10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 27 หนา 106)
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2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

- เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 28 หนา 107)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 713,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาวารสาร (ยกเวนคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใช
จายสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนแสดงวงจรตาง ๆ
 เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ     
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ไมตาง ๆ คอน คีม เลื่อย เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ  
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งบลงทุน รวม 510,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนานไมสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายตอไปนี้  
    1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ  
    2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
เกินกวา 20,000 บาท  
    3) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง  
    4) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
    5) รายจายที่ตองชําระพรอมคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 500,700 บาท

1. โครงการกอสรางอาคารน้ําดื่มแบบหยอดเหรียญ หมูที่ 1 ตําบลบานรอม
 เป็นเงิน 265,600 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางอาคาร คสล. ขนาดกวาง 3
 เมตร ยาว 4 เมตร พรอมเครื่องกรองน้ํา บริเวณที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 1
 ตําบลบานรอม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14 หนา 41) 
2. โครงการขยายเขตทอเมนตประปา หมูที่ 4 ตําบลบานรอม เป็นเงิน 8,100
 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขยายเขตทอเมนตประปา ยาว 100
 เมตร  ขนาด 3 นิ้ว จากบานนายประสาน ถึงบานนางขวัญใจ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 24 หนา 42)    
3. โครงการขยายเขตทอเมนตประปา หมูที่ 6 ตําบลบานรอม เป็น
เงิน 227,000
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขยายเขตทอเมนตประปา ยาว 896
 เมตร  ขนาด 3 นิ้ว  จํานวน 3 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณบานนางคะนึง ทองเงิน ถึงบานนายพนม  พุมวันเพ็ญ
จุดที่ 2 บริเวณแท็งคน้ําประปา หมูที่ 6  บานนายสงา  มีแกว
จุดที่ 3 บริเวณบานนายสยาม  แจมจํารัส ถึงบานนายภูชิต อยูภู
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 26 หนา 43)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 132,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 132,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทาเรือ จํานวน 132,600 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใชจายการขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสายพรอมโคมไฟฟ้า
แสงสวาง ยาว 70 เมตร หมูที่ 5 ตําบลบานรอม เป็นเงิน 56,800 บาท ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 39) 
2.เพื่อจายเป็นคาใชจายการขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสายพรอมโคมไฟฟ้า
แสงสวาง ยาว 150 เมตร หมูที่ 8 ตําบลบานรอม เป็นเงิน 75,800 บาท ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 13 หนา 41) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 554,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 554,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 514,000 บาท

- คาใชจายจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา จางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรง
งาน ฯลฯ 
- คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในพื้นที่ตําบลบานรอม (เดือนละ 35,000
 บาท) เป็นเงิน 420,000 บาท
- คาจางเหมาเชาบอขยะ 
- คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบูรณาการกําจัดผัก
ตบชวา เป็นการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เชน อําเภอทา
เรือ และหนวยงานอื่น ๆ ในการกําจัดผักตบชวา รักษาความสะอาดของคู
คลอง และใหเกิดการชลประทานที่ดีทําใหน้ําไหลผาน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 198 หนา 82) 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส  ถังขยะ ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 17,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 17,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น      
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29
 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10
 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและปรานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ลําดับที่ 218 หนา 88)      
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2. โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชน เพื่อออกหนวย
รับฟังความคิดเห็นประชาชนและใหบริการประชาชน คาประกาศนียบัตร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 210 หนา 86)

3. โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย ในการรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยจายเป็นคา
ใชจายในการจัดกิจกรรมการใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 219 หนา 88)
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4. โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด ดําเนินการเอง/สนับสนุนบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงสถานการณคลัง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตง สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสรและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหรฃนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557       
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 141 หนา 66)       
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สราง
ความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยจายเป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีการเปิดปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 178 หนา 75) 

2) โครงการจัดงานวันสําคัญทางรัฐพิธี จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญทางรัฐพิธี โดย
จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายใน
พิธีการเปิดปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 225 หนา 90)
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3) โครงการจัดการแชงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชน/หนวยงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางชุมชน/หนวยงาน โดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใช
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีการเปิดปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 182 หนา 77) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลบานรอม   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 183 หนา 77)   

2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(28 กรกฎาคม)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 222 หนา 89)     
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3) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 223 หนา 89)      

4)  โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย และพระ
บรมวงศานุวงศ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 224 หนา 89)     

5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 223 หนา 89)

6)  โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 184 หนา 77)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณีและงานสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณีและงานสําคัญของ
ชาติ ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอทาเรือ       
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 188 หนา 78)   
    

อุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจการโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
และงานกาชาด ประจําปี 2563 ใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 187 หนา 78)   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,771,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      
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งบลงทุน รวม 1,766,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,766,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1,746,700 บาท

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ตําบลบานรอม
 เป็นเงิน 346,000.00 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหลังสํานักงาน อบต.บานรอม ถึงบาน นางจํารัส เลิศใตหลา หมู
ที่ 2 ตําบลบานรอม รางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.50 เมตร (ภายใน) ยาว 99
 เมตร หนา 0.125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอ
มกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 51 หนา 48)

2. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาบานนางทัศนีย หมูที่ 3 ตําบล
บานรอม เป็นเงิน 36,700 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาบานนาง
ทัศนีย หมูที่ 3 ตําบลบานรอม กวาง 3 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 59 หนา 49)

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 4 ตําบลบานรอม เป็น
เงิน 459,600 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
คลองสงน้ําชลประทาน ฝังซาย ถึงปากทางเขาบานนายสนั่น หมูที่ 4 ตําบล
บานรอม  กวาง 4  เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 80 หนา 53)

4. โครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักและคืนผิว
จราจรลูกรัง หมูที่ 5 ตําบลบานรอม เป็นเงิน 91,400 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผา
ศูนยกลาง 40 ซม. ยาว 70 เมตร บริเวณหนาบานนางวินัย ถึงคลองสงน้ํา 24
 ขวา หมูที่ 5 ตําบลบานรอม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บานรอ
มกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 100 หนา 57)
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5. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ตําบลบานรอม เป็น
เงิน 355,800 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
เฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 628.00 ตารางเมตร ไมรวมบอพักบริเวณบานนายสมนึก ดาราเรือง ถึง
บานนายขวัญนา ลิ่มจันทร หมูที่ 5 ตําบลบานรอม รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 92 หนา 55)

6. โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพักและกอสรางลานเอนก
ประสงค คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลบานรอม เป็นเงิน 368,200 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1
 เมตร จํานวน 39 ทอน  ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80
 เมตร  จํานวน 1 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 5 บอ และกอสรางลาน คสล
. กวาง 6 เมตร ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร  บริเวณจากกบานนางริน อยู
ภู ถึงบานนายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ  หมูที่ 7 ตําบลบานรอม รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 144 หนา 60)

7. โครงการวางทอระบายน้ํา และบอพักทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 ตําบลบานรอม เป็นเงิน 89,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจาย  โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.30เมตร จําน
วน 57ทอน พรอมบอพัก จํานวน 8 บอ บริเวณบานนางสุนันท อยูทิมถึงบาน
นางวรรณ อยูเลิศ หมูที่ 9 ตําบลบานรอม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.บานรอมกําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 133 หนา 63)

รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัยญาแบบปรับราคาในงาน
หรือโครงการแลสนักเบิกที่มีความจําเป็นตองจายเงินเพิ่มภายใต แผนงานเดียว
กัน เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางวดตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตาม
จํานวนเงินที่คํานวณและตรวจสอบความถูกตองแลวใหผูรับจาง    
- ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ การอนุมัติจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางหรือ
เรียกคืนเงินคางานสิ่งกอสรางตามสัฐฐาแบบปรับราคาได (คา K) 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2560     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย หมูที่    
   1-9 ตําบลบานรอม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใชเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย หมูที่ 1-9 ตําบลบานรอม โดยจายเป็น
คาใชจายในการจัดกิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและครื่อ
งดื่ม ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 226 หนา 91)
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2) โครงการปลูกตนไมบริเวณพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ตําบลบานรอม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อใชเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปลูกตนไมบริเวณพื้นที่
สาธารณะในพื้นที่ตําบลบานรอม โดยจายเป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม การใชตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและครื่องดื่ม ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 202 หนา 83)    

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ปุย ยาป้องกันและ
จํากัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ จอบ
หมุน จานพรวน เคียว เครื่องดักแมลง กระชัง ฯลฯ       
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น       
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 353,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
จายสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้   
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย     
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากวัสดุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  แผนแสดงวงจรตาง ๆ
 เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ     
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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วัสดุกอสราง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อค กระเบื้อง สังกะสี ไมตาง ๆ คอน คีม เลื่อย เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอร
น้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส ฯลฯ 
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

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

- เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ําประปาและระบบไฟฟ้าของ
กิจการประปาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.บานรอม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่
ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้      
   (1) รายจายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งกอสราง   
   (2) รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่งกอสราง มีมูลคาเพิ่มขึ้น   
   (3) รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือ ระบบประปา รวมถึงอุปกรณตาง ๆ
 ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการพรอมกันหรือภาย
หลังการกอสรางอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ          
   (4) รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชนหรือ
นิติบุคคล   
   (5) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
   (6) รายจายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชย
กรรมสิทธิ์ คาชดเชยผลอาสิน เป็นตน   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,460,490 บาท

งบกลาง รวม 6,460,490 บาท
งบกลาง รวม 6,460,490 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง กรณีนายจางใน
อัตรารอยละ 5 พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสวนเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสัคมของพนักงานจาง และผู
ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนทดแทน เป็นรายปี ในอัตรารอยละ 0.2
 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,815,600 บาท

- โครงการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
- เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60
 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไวกับองคการบริหารสวนตําบลบานรอมไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60 -69 ปี จะไดรับ 600
 บาท อายุ 70 -79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80 -89 ปี จะไดรับ 800
 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท      
- ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พร.บ.กําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2556 เรื่องซักซอมนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2553      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ลําดับที่ 189 หนา 79)      
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,324,800 บาท

-โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
- เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มี่สิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลบานรอมแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได
รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557)     
- ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พร.บ.กําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกะปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 190
 หนา 79)       

วันที่พิมพ : 18/9/2562  09:44:02 หนา : 85/87



สํารองจาย จํานวน 47,090 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชนการป้องกันและแกไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลากแผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดตอ     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545       
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559       
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560       
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560       
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองคการบริหาร
สวนตําบลบานรอม ไมนอยกวา รอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ      
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3 / ว
 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3 / ว
 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป : สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายจายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ)     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 149,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ (ก.บ.ท.) เพื่อชวย
เหลือแกขาราชการสวนทองถิ่น เงินชวยพิเศษบําเหน็จตกทอด โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบลตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของรายได (ไมรวมรายไดจาก
พันธบัตรเงินกู เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน)          
   (1) งบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2563    25,500,000.00  บาท 
   (2) หักเงินอุดหนุน .                         10,600,000.00  บาท
         เงินรายได                               14,900,000.00  บาท
         รอยละ 1                                    149,000.00  บาท
หมายเหตุ กรณีที่คําณวนแลวมีเศษสตางค จะปัดทิ้งหรือปัดขึ้นก็ได  
 149,000.00 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,815,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

149,000

สํารองจ่าย 47,090

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,324,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,815,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

149,000

สํารองจ่าย 47,090

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,324,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอื่น 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 286,560 148,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 10,980

เงินเดือนพนักงาน 1,024,800 329,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,800 10,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

109,280 39,850

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 908,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 476,040 684,360 1,595,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 126,600 147,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

32,400 45,960 101,340

เงินเดือนพนักงาน 238,800 138,120 3,381,840 5,113,320

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 72,200 96,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

72,000 59,570 41,510 370,810 693,020

ค่าเช่าบ้าน 186,000 186,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 10,000 18,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000 241,000 221,000 654,600 2,037,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

1)  โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

40,000

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

70,000

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

1) โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่      
 1-9 ตําบลบ้านร่อม

20,000

1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

1.โครงการจัดเวที
ประชาคม

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

20,000 20,000

1)  โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

40,000

1)  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

70,000

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

1) โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่      
 1-9 ตําบลบ้านร่อม

20,000

1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

50,000 50,000

1.โครงการจัดเวที
ประชาคม

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(28 กรกฎาคม)

10,000

2) โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางรัฐพิธี

5,000

2) โครงการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ภายในพื้นที่ตําบลบ้าน
ร่อม

5,000

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

2. โครงการ อบต.สัญจร 
พบประชาชน

2,000

3) โครงการจัดการแช่ง
ขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน/หน่วยงาน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

2) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(28 กรกฎาคม)

10,000

2) โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางรัฐพิธี

5,000

2) โครงการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ภายในพื้นที่ตําบลบ้าน
ร่อม

5,000

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

100,000 100,000

2. โครงการ อบต.สัญจร 
พบประชาชน

2,000

3) โครงการจัดการแช่ง
ขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน/หน่วยงาน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

10,000

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านร่อม

3. โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

2,000

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์

10,000

4) ค่าใช้จ่ายค่าดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ

4. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

10,000

3) โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านร่อม

150,000 150,000

3. โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

2,000

4)  โครงการเทิดพระ
เกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์

10,000

4) ค่าใช้จ่ายค่าดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ

3,000 3,000

4. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

5) โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6)  โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

7,800

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจังหวัดสะอาด 
ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

โครงการทําหมันสัตว์
ควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา

10,000

โครงการป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่างๆ

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6)  โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

3,900 3,900 15,600

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

40,000 40,000

โครงการจังหวัดสะอาด 
ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

20,000 20,000

โครงการทําหมันสัตว์
ควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

10,000 10,000

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวา

10,000

โครงการป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่างๆ

10,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในตําบลบ้านร่อ
ม

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่่าจัดการเรียน
การสอน)

โครงการสนับสนุ่นค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 30,000 2,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในตําบลบ้านร่อ
ม

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

45,200 45,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่่าจัดการเรียน
การสอน)

68,000 68,000

โครงการสนับสนุ่นค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

196,000 196,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 10,000 40,000 92,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 10,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 40,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 18,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอื่น 5,000 33,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน

2) โต๊ะพับสแตนเลส

3) ตู้เหล็ก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 320,010 320,010

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 48,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 8,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 50,000 70,000

วัสดุอื่น 2,000 45,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 15,200 15,200

2) โต๊ะพับสแตนเลส 27,000 27,000

3) ตู้เหล็ก 11,000 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว

30,000

1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว

2. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รอกไฟฟ้า 75,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

15,000 15,000

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว

30,000

1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว

23,000 23,000

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว

30,000 30,000

2. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รอกไฟฟ้า 75,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1) ชุดประชุมไร้สาย 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์อื่น

1. เข็มขัดเซฟตี้ แบบปีน
เสาไฟฟ้า

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยไฟฟ้า 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 500,700

ค่าก่อสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

1,746,700

รายการเงินชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

- โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1) ชุดประชุมไร้สาย 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

75,000 75,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 20,000

ครุภัณฑ์อื่น

1. เข็มขัดเซฟตี้ แบบปีน
เสาไฟฟ้า

20,000 20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยไฟฟ้า 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 500,700

ค่าก่อสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

1,746,700

รายการเงินชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

- โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ 
1-9)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ท่าเรือ

15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) อุดหนุนโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
และในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

2) อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมทักษะการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าเรือ

132,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000 20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ 
1-9)

180,000 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ท่าเรือ

15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) อุดหนุนโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
และในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

20,000 20,000

2) อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมทักษะการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม

20,000 20,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอท่าเรือ

132,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการรัฐพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
งานสําคัญของชาติ

20,000

อุดหนุนกิจการโครงการ
จัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและ
งานกาชาด

40,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนค่่าใช้จ่่ายการ
บริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

รวม 6,460,490 353,000 30,000 1,771,700 230,000 17,000 3,340,740 686,430
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการรัฐพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
งานสําคัญของชาติ

20,000

อุดหนุนกิจการโครงการ
จัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและ
งานกาชาด

40,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.

30,000 30,000

อุดหนุนสําหรับโครงการ
สนับสนุนค่่าใช้จ่่ายการ
บริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

508,000 508,000

รวม 370,000 2,298,920 561,830 9,379,890 25,500,000
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