
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทับใต

อําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 96,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,512,276 บาท
งบกลาง รวม 21,512,276 บาท

งบกลาง รวม 21,512,276 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
โดยคิดอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจางตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ถึงฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางพนักงานโดยประมาณทั้งปี 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว484   ลงวันที่ 18  กุมภาพันธ 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว651   ลงวันที่   3   มีนาคม   2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว2032  ลงวันที่  3   เมษายน  2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1174  ลงวันที่  14  เมษายน  2563

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,400,000 บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว484   ลงวันที่ 18  กุมภาพันธ  2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว651  ลงวันที่ 3 มีนาคม  2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว2032 ลงวันที่  3  เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1174  ลงวันที่ 14  เมษายน  2563

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพผูป่วยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน การป้องกันและ
แกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นตน
(2) การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5
(3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก เป็นตน ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 9,816 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษใหแกขาราชการ หรือผูรับบํานาญ 
ตามระเบียบและหนังสือกสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,242,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น โดยตั้งจายอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายรับ
ประจําปี (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน)
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ.2563
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
องคการบริหารสวนตําบลทับใต

จํานวน 380,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับทองถิ่น/พื้นที่
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลทับใต 
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการทองถิ่น พ.ศ.2546  และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการทองถิ่น พ.ศ.2546  และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 18,026,418 บาท

งบบุคลากร รวม 12,775,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,008,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 556,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก
นายก อบต.1 อัตรา 22,080 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
     264,960 บาท
รองนายก อบต. 2 อัตรา 12,140 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  291,360 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงใหแก                   
นายก อบต. 1 อัตรา 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท
รองนายก อบต. 2 อัตรา 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 24,000 บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแก
 นายก อบต. 1 อัตรา 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  
      24,000  บาท 
 รองนายก อบต. 2 อัตรา  1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
   24,000  บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต
. 1 อัตรา 7,920 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,260,680 บาท

-คาตอบแทนประธานสภา อบต.  1 อัตรา 12,140
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน       145,680  บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภา อบต.   1 อัตรา 9,930
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน      119,160  บาท
-คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.   20 อัตรา 7,920
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน    1,900,800 บาท
-คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 1 อัตรา 7,920
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน        95,040 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,767,680 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,383,840 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น   
จํานวน   5,383,840  บาท 
 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้        
 ปลัด อบต. 1 อัตรา 46,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  558,720  บาท
 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา 38,520
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน    462,240  บาท
 หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา 37,410
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน    448,920  บาท
 หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 36,860 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน    442,320  บาท
 หัวหนาฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 37,410
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน     448,920  บาท
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 1 อัตรา 35,770
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน     429,240  บาท
 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 1 อัตรา 30,220
 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน      362,640  บาท
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 1 อัตรา 29,680
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน      356,160  บาท
 นักประชาสัมพันธชํานาญการ 1 อัตรา 31,880 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน      382,560  บาท
 นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา 23,710 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  284,520  บาท
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ 1 อัตรา 23,550
 บาท จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน     282,600  บาท
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  1 อัตรา 26,580
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน     318,960  บาท
 เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา 14,310 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     171,720  บาท
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ อัตรา 34,110
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน     409,320  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนดดังนี้                   
       ปลัด อบต. 1 อัตรา เงินประจําตําแหนง 7,000 บาท และคา
ตอบแทน 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  168,000  บาท
 หัวหนาสํานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)1 อัตรา 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน       42,000  บาท
 หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน       18,000  บาท
 หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 18,000  บาท
 หัวหนาฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน      18,000  บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,894,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางดังนี้        
 ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 23,630 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     283,560  บาท
 ผูชวยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา 22,530 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน      270,360  บาท
 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา 15,320 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     183,840  บาท
 ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 1 อัตรา 15,090
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน     181,080  บาท
 พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) 1 อัตรา 16,110 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     193,320  บาท
 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา 14,400 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     172,800  บาท
 ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
 อัตรา 12,180 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  146,160 บาท
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา  14,480
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน     173,760  บาท
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 ยาม 1 อัตรา 14,760 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  
    177,120  บาท
 คนงาน (ทักษะ) 1 อัตรา 14,760 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  177,120  บาท
 คนตกแตงสวน (ทักษะ) 1 อัตรา 14,830 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน     177,960  บาท
 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา 15180 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     182,160  บาท
 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา 13,370 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     160,440  บาท
 พนักงานขับรถยนต (กูชีพ) 1 อัตรา 10,500 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน     126,000  บาท
 คนงาน 2 อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  
    216,000  บาท
 พนักงานวิทยุ 1 อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน    108,000  บาท
 คนงาน (ประจํารถกูชีพ) 2 อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน     216,000  บาท
 พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน   216,000 บาท
 แมบาน 1 อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  108,000  บาท
 ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา 17,430 บาท 12 เดือน  เป็น
เงิน     209,160  บาท
 พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา 9,000 บาท 12 เดือน  เป็น
เงิน  216,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดสํานักปลัด อบ
ต.       ตามระบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
 1. เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม     แนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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งบดําเนินงาน รวม 5,250,698 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,092,848 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5013  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
   ลงวันที่  20 เมษายน  2559
3. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาสมนาคุณการสอบวินัย พ
.ศ. 2536   
4. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง     
- ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
    - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2580 ลว.12 ก.ย.2561
5.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น เมื่อ อบต.ไดรับความ
เห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
จาก ก.อบต. จังหวัด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ.2557  

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการตางๆ  ที่ไดรับการ
แตงตั้งและมีสิทธิ์
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คาเชาบาน จํานวน 387,848 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน  คาเชาซื้อบาน  ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน ใหกับพนักงานสวนตําบล            
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559        
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ระเบียบกําหนด
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยกรเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,469,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
ตางๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ,คาสมัคร
วารสาร , คาติดตั้งไฟฟ้าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า   รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟ้า , คา
จางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ ,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ , คาจาง
เหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาแรงงานในการจัดทําของ หรือ
บริการอื่นที่จําเป็น ฯลฯ       ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอง
ถิ่น คารับรองเกี่ยวกับการตอนรับบุคคล ฯลฯ    ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้        
1.  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยงคายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ฯลฯ    ในการเดินทางไปราชการไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
 1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561        
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562     
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      - ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ 
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
 1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

โครงการ "อบรมใหความรูเรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน" จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
กฎหมายเพื่อประชาชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  และคาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 83 ขอที่ 11
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โครงการ อบต.ทับใตเคลื่อนที่ ทองถิ่นสัมพันธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชนนอกสถานที่ เชน จายเป็นคาจัดสถานที่   คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวาง – เครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ครั้งที่ 1 หนา 81 ขอ 4

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่น
และเจาหนาที่ทองถิ่น ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและการทํางานเป็น
ทีมอยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและดูงานของผูบริหารทอง
ถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น ฯลฯ     เป็นคาสมนาคุณ วิทยากร คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณวัสดุสํานักงาน คาเชาที่พัก สถานที่
อบรม     คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง – เครื่อง
ดื่ม และคาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ   
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
1.  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น        พ.ศ.2555
 และที่แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2 . เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 3.  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4. เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 หนา 82 ขอ 5
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โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและดูงานของผูบริหารทอง
ถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น ฯลฯ เป็นคาสมนาคุณ วิทยากร คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณวัสดุสํานักงาน คาเชาที่พัก สถานที่
อบรม     คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง – เครื่อง
ดื่ม และคาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้        
1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 หนา 82 ขอ 5

โครงการอบรมคุณธรรม ความโปรงใสในการดําเนินการของ อปท. 
และการขัดกันแหงผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน การคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการ “อบรม
คุณธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงานของ อปท.และการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน การคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคา
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 84 ขอที่ 14
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โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 12,850 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  และคาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 83 ขอที่ 12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รวมทั้งคาซอมบํารุงปกติและคาซอมกลาง ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค   
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.0
 / ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564

ค่าวัสดุ รวม 1,495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ตลับหมึกเครื่องถาย
เอกสาร กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ  อุปกรณไฟฟ้า สําหรับใชภายในอาคารที่ทํา
การ หรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ปลั๊กไฟ,ไมโครโฟน,จานรับสัญญาณดาวเทียม,สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  แปรง  ไม
กวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายางรถยนต  แบตเตอรี่ สําหรับรถยนตสวน
กลาง ,กรวยจราจร,สัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 990,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  มีด
พรา จอบ เสียม คราด ตะกรา/เขง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  เม
มโมรี่การด ,ขาตั้งกลอง , รูปที่ไดจากการอัด ขยาย ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพเอกสาร ,อุปกรณบันทึกขอมูล , เมาส เมน
บอรด ,คียบอรด การลงโปรแกรมและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เชน มิเตอรน้ํา ,มิเตอร
ไฟฟ้า ,ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ        
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560  
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561             
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2552      
        5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563      
        6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563     
        7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,193,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
คาบริการโทรศัพท จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทใชอินเตอรเน็ตสําหรับที่ทําและคา
ธรรมเนียมการองคการบริหารสวนตําบล

คาบริการไปรษณีย จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู
ไปรษณีย   ฯลฯ
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดูแลเว็บไซนของ อบต.ทับใต        
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว.1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8
/ ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว1330
 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
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งานบริหารงานคลัง รวม 8,261,250 บาท
งบบุคลากร รวม 6,900,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,900,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,003,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน 10 อัตรา ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง      1  อัตรา 35,770 บาท จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน   429,240   บาท
2. หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี   1  อัตรา 40,260
 บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน   483,120    บาท
3. หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได    1  อัตรา 37,960
 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   455,520   บาท
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ  1
  อัตรา 35,770 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   429,240
   บาท
5. นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ         1  อัตรา 35,220
 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   422,640   บาท
6. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน                            1
  อัตรา 25,020 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   300,240
   บาท
7. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   1  อัตรา 20,360
 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   244,320   บาท
8 เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1
  อัตรา 32,790 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   393,480
   บาท
9. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ   1  อัตรา 35,220
 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   422,640   บาท
10. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ  1  อัตรา 35,220
 บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   422,640   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

1. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1
  อัตรา 2,000  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   24,000
   บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบ
แทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับ ตามระเบียบที่
กําหนด จํานวน  3  อัตรา
1. ผูอํานวยการกองคลัง     1  อัตรา 3,500  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   42,000   บาท
2.  หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี  1  อัตรา 1,500
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   18,000   บาท
3.  หัวหนาฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได 1  อัตรา 1,500
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   18,000   บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,655,120 บาท

 เพื่อจายใหแกพนักงานจางจํานวน  16    อัตราดัง
นี้                             
1. ผช.นักวิชาการคลัง  1  อัตรา  21,180  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   254,160 บาท
2. ผช.นักจัดการงานทั่วไป  1  อัตรา  19,290  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   231,480 บาท
3. ผช.นักวิชาการพัสดุ  1  อัตรา  18,480  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   221,760 บาท
4. ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได 1  อัตรา  18,480
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   221,760 บาท
5. ผช.เจาพนักงานธุรการ(2)  2  อัตรา  28,350
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   340,200 บาท
6. ผช.จพง.การเงินและบัญชี  1  อัตรา  11,590
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   139,080 บาท
7. ผช.จพง.จัดเก็บรายได(2)  2  อัตรา  30,420
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   365,040 บาท
8. ผช.จพง.พัสดุ   1  อัตรา  11,590  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   139,080 บาท
9. คนงาน (3)   3  อัตรา  28,620   บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   343,440 บาท
10. พนักงานขับรถยนต(2)        2  อัตรา  19,080
   บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน    228,960 บาท
11.  ผช.นายชางเขียนแบบ  1  อัตรา  14,180  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   170,160 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 140,400 บาท

1.ผช.เจาพนักงานธุรการ(2) 2  อัตรา  1,350  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   16,200 บาท
2.ผช.จพง.การเงินและบัญชี 1  อัตรา  2,000  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   24,000 บาท
3.ผช.จพง.จัดเก็บรายได 1  อัตรา  675  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน 8,100 บาท
4.ผช.จพง.พัสดุ 1  อัตรา  2,000  บาท จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน   24,000 บาท
5.คนงาน(3) 3  อัตรา  3,000   บาท จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน   36,000 บาท
6.พนักงานขับรถยนต(2) 2  อัตรา  2,000   บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน   24,000 บาท
7.ผช.นายชางเขียนแบบ 1  อัตรา  675  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 8,100 บาท
 

งบดําเนินงาน รวม 1,360,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 786,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ ว 2850 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางฯ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
-    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 372,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
-     ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4
 พ.ศ. 2562
2.    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม  2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 214,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกําหนด
-    เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 299,050 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
ตางๆ  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  คาสมัคร
วารสาร , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  , คาจางเหมาบริการ
ตางๆ  เชน คาจางแรงงานในการจัดทําของ หรือบริการอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ
-    เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1.    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.    หนังสือกระทรวงมหาหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางานประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
ยานพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ สําหรับ
เจาหนาที่ทองถิ่น ฯลฯ 
-    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

   กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเป็นหนวยงานจัดฝึก
อบรมเอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขารวมกับหนวยงานอื่นใหตั้งงบประมาณและเบิก
จาย เชน คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม
- หนังสือกระทรวงมหาหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชําระภาษีประจําปี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
เพื่อรับชําระภาษีประจําปี งบประมาณ 2565 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาตอบแทนนอกเวลา
ราชการ ฯลฯ 
-    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561- 2565 ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  หนาที่  85 ลําดับ 17)
     เป็นไปตางหนังสือสั่งการดังนี้
-   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยการจัดมีหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บราย
ได เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565ฉบับทบทวนครั้งที่ 1
 พ.ศ.2564  หนาที่  85 ลําดับ 15)
          เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดทําแผนที่ภาษี
และการสํารวจภาคสนาม

จํานวน 39,050 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาดูงาน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3446 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการตางประเทศ
และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1
 พ.ศ.2564  หนาที่  85 ลําดับ 16)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รวมทั้งคาซอมแซมบํารุงปกติและคาซอมแซม
กลาง ฯลฯ- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีของ อปท.

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ คาแบบพิมพ ฯลฯ
 และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับคาวัสดุสํานักงานรวมถึงการซอม
บํารุงรักษา คาขนสง

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณซอมแซมเครื่องครุภัณฑที่ใชในหอง
น้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุนายพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรก ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของกับคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รวมถึงการซอมแซมบํารุง
รักษา
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และคาใชจายอื่นเกี่ยวของกับคาวัสดุ
เชื้อเพลิงละหลอลื่น รวมถึงการซอมแซมบํารุงรักษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ เมาส เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับคา
วัสดุคอมพิวเตอร รวมถึงการซอมแซมบํารุง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) และคาสื่อ
สารอื่นๆ เพื่อใหไดใชบริการ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการระบบอินเตอรเน็ตของ กองคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตามกฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให
กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ซึ่งไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติหนาที่และมีสิทธิไดรับตามระเบียบที่เกี่ยวของ  
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
  ๑.  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
. ๒๕๕๐
  ๒.  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย    พลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๔.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๗๒๗๑  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. ๒๕๖๐
  ๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว๐๖๘๔  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง  หลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซอมแผนป้องกันอัคคีภัย (เจาหนาที่และอปพร.) จํานวน 40,000 บาท

-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการ  โครงการซอมแผนป้องกันอัคคีภัย  (เจาหนาที่และ
อปพร.)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและหนังสือสั่งการดังนี้
๑.  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๔ หนาที่ ๘๖   ขอที่ ๔   

โครงการซอมแผนป้องกันอัคคีภัย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ  โครงการซอมแผน
ป้องกันอัคคีภัย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  ภายในโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตตําบลทับใต  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
๑.  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗

- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๔ หนาที่ ๘๖   ขอที่ ๓   
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปีใหม) จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ปีใหม)  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวยคาเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาป้ายบอกระยะทาง  คา
เต็นท  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น   
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔      ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ
. ๒๕๕๗
๓.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๒๐๒      ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ
. ๒๕๖๑
๔.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๙๒  ลง
วันที่  ๒๘  มิถุนายน       พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๒๓      ลงวันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ
. ๒๕๖๓
๖.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๙๔       ลงวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ
. ๒๕๖๔
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๔ หนาที่ ๘๖    ขอที่ ๑ 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (สงกรานต) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (สงกรานต)  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาป้ายบอกระยะ
ทาง  คาเต็นท     คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น   
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๖๓๔       ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ
. ๒๕๕๗
๓.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๔๒๐๒       ลงวันที่  ๒๙  
ธันวาคม  ๓๘๙๒  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๙๒  ลงวัน
ที่  ๒๘  มิถุนายน       พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๑๒๓      ลงวันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ
. ๒๕๖๓
๖.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๙๔       ลงวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ
. ๒๕๖๔

- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๔ หนาที่ ๘๖   ขอที่ ๒
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โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ  โครงการฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ     และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว๔๔๐              ลงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ
. ๒๕๖๓
 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๔ หนาที่ ๘๗   ขอที่ ๖
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให
กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจาหนาที่ประจําศูนย อป
พร. อบต.ทับใต

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. อบต.ทับใต  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
ป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ     และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน          พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗

- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๔ หนาที่ ๘๖   ขอที่ ๕
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โครงการสงเสริมและรณรงคใหความรูแกเด็กเกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันอุบัติภัยจากเด็ก  สอนลอยตัวและชวยเหลือผูประสบภัยทาง
น้ําเบื้องตน

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อสอนและฝึกหัดใหเด็กนักเรียนสามารถวายน้ําเป็นและเอา
ชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ํา  และสามารถชวยชีวิตผู
ประสบเหตุทางน้ําไดอยางถูกตองตามวิธี  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ     และคาใชจายอื่นที่
จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๑๒๔๓  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๔ หนาที่ ๘๗   ขอที่ ๗
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            และเจาหนาที่  เชน  เครื่อง
แบบ  ชุดผจญเพลิง  ฯลฯ

-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
 ๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๒.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๓.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔  ลง
วันที่  ๒๔  มกราคม       พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๔.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๖๑  ลง
วันที่  ๒๙  มีนาคม        พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙  ลง
วันที่  ๒๒  มิถุนายน       พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๖.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๗  ลง
วันที่  ๒๒  มีนาคม         พ.ศ. ๒๕๖๔
   ๗.  หนังสือกรมสงเสริมการเปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๕๘  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๘.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๙.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว
 ๑๐๙๕  ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุ  อุปกรณในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เชน  วาลวน้ําดับเพลิง       ทอสายสงน้ํา  สายดับ
เพลิง  ถังดับเพลิง  หัวฉีดขนาดเล็ก  อุปกรณดับไฟป่า  ฯลฯ

-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
 ๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๒.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๓.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔  ลง
วันที่  ๒๔  มกราคม       พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๔.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๖๑  ลง
วันที่  ๒๙  มีนาคม        พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙  ลง
วันที่  ๒๒  มิถุนายน       พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๖.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๗  ลง
วันที่  ๒๒  มีนาคม         พ.ศ. ๒๕๖๔
   ๗.  หนังสือกรมสงเสริมการเปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๕๘  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๘.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๙.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว
 ๑๐๙๕  ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุ  อุปกรณในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยดานการจราจร  เชน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  ฯลฯ   

-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
 ๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๒.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๓.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔  ลง
วันที่  ๒๔  มกราคม       พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๔.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๖๑  ลง
วันที่  ๒๙  มีนาคม        พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙  ลง
วันที่  ๒๒  มิถุนายน       พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๖.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๗  ลง
วันที่  ๒๒  มีนาคม         พ.ศ. ๒๕๖๔
   ๗.  หนังสือกรมสงเสริมการเปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๕๘  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๘.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๙.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว
 ๑๐๙๕  ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,978,140 บาท

งบบุคลากร รวม 6,985,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,985,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,978,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลจํานวน 6 อัตรา
และสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา อัตรา 34,680 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 416,160 บาท
2.หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา อัตรา 35,220 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 422,640  บาท
3.หัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษาฯ อัตรา 37,410 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 448,920  บาท
4.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตรา 17,880 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 214,560  บาท
5.นักสันทนาการปฏิบัติการ อัตรา 20,440 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 245,280  บาท
6.เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน อัตรา 27,960 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 335,520  บาท
7.ขาราชการครู จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,894,920 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา หัว
หนาฝ่ายสงเสริมการศึกษาและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่
ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด จํานวน 3 อัตรา
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา อัตรา 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2.หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา อัตรา 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
3.หัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษา อัตรา 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะ อัตรา 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,657,760 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 7
 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป 11 อัตรา ดังนี้
1.ผูชวยนักวิชาการศึกษา อัตรา 18,190 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  218,280 บาท
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตรา 17,330 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 207,960 บาท
3.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตรา 13,970 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  167,640 บาท
4.พนักงานขับรถยนต  อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 108,000 บาท
5.ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 546,960 บาท
6.ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 328,920 บาท
7.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 1,080,000 บาท 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 229,380 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 16 อัตรา เป็น
เงิน 229,380 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542

งบดําเนินงาน รวม 993,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนบุคคลซึ่งชวยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนกับ
องคการบริหารสวนตําบล เชน เพื่อจายเป็นคาตอบแทนครู
ภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นตน
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล ขาราชการครู ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 
-คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
-คาจางเหมากําจัดปลวด มอด แมลงในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
อาคารสํานักงาน
-คาจางเหมาติดตั้งมุงลวดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-คาจางเหมาประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ เชน แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
-คาติดตั้งประปา
-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
-คาโฆษณาและเผยแพร จางทําป้ายโปสเตอร ฯลฯ
-คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกที่ทํางานใหองคการบริหาร
สวนตําบลทับใต ตามความจําเป็น ฯลฯ
-คาจางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คารับรอง
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
-คาใชจายในการประชุมกรรมการ
ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ขาราชการครู ผูดูแลเด็กและ
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ ตามระเบียบดัง
นี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
 พ.ศ.2561 และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ขาราชการ
ครู ผูดูแลเด็กและพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ฯลฯ ตามระเบียบ
ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
 

โครงการจัดกิจกรรมคายเยาวชนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เชน คาสถานที่ คาวิทยากร คาพาหนะเดิน
ทาง คาอุปกรณ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 92 ขอ 18
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โครงการรณรงคป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม เผยแพรความ
รู ความเขาใจในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร-อาหารวาง และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 91 ขอ 11

โครงการสงเสริมพัฒนาที่อานหนังสือทองถิ่นใหเป็นแหลงเรียนรู
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมพัฒนาที่อานหนังสือใหเป็น
แหลงเรียนรูชุมชน สําหรับจัดกิจกรรมเผยแพรความรู เชน คา
วัสดุ อุปกรณ ปรับปรุงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 94 ขอ 28

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครู ผูดูแลเด็กและบุคลากรทาง
การศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ครู ผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 90 ขอ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รวมทั้งคาซอมบํารุงปกติ และคาซอมกลาง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ เชน ฟิวส สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นตน ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตาง ๆ เชน ไม
กวาด จาน ชาม ชอน แกวน้ํา ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ทราย ปูน แปรง
ทาสี สีน้ํามัน ไม เสื่อน้ํามัน ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สําหรับรถยนต
ของกองการศึกษาฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ถาน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ถุงมือ เวชภัณฑ สําลี และผาพัน
แผล น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน แบตเตอรี่ การดบันทึกขอมูล ภาพสีและขาวดําที่ได
จากการลางอัดขยาย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร แผนดิสก ฯลฯ
 สําหรับสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุการศึกษา จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เชน ที่นอน  มิเตอร
น้ํา -ไฟฟ้า ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,102,912 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,160,512 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,117,860 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการระดับกอนวัยเรียน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับกอนวัยเรียน เชน คาอุปกรณ คาตอบแทนกรรมการ คา
อาหาร อาหารวาง-เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมา
จัดสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนา 93 ขอ 20
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โครงการสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะดานวิชาการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ดานวิชาการ เชน คาจางเหมารถ คาอาหาร อาหารวาง-เครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
 พ.ศ.2564 หนา 94 ขอ 27

โครงการสงเสริมทักษะเด็กรอบดาน(กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เชน คา
ของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร เครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจางเหมาจัดสถานที่และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564   ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนา 91 ขอ 10

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและคาใชจายอื่น ๆ )

จํานวน 69,660 บาท

-เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นคา(คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและคาใชจายอื่น ๆ )ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบ
ต.ทับใต จํานวน 6 ศูนย ฯลฯ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
 พ.ศ.2564  ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนา 94 ขอ 26
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

จํานวน 48,600 บาท

-เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นคาเครื่องแบบนัก
เรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับใต จํานวน 6
 ศูนย ฯลฯ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนา 94 ขอ 25

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 481,100 บาท

-เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นคาจัดการเรียนการ
สอน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับใต จํานวน 6
 ศูนย ฯลฯ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนา 93 ขอ 22
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) จํานวน 32,400 บาท

-เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นคาหนังสือเรียน ให
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับใต จํานวน 6 ศูนย ฯลฯ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนา 94 ขอ 23

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 1,337,700 บาท

-เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับใต จํานวน 6
 ศูนย ฯลฯ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนา 93 ขอ 21
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 32,400 บาท

-เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นคาอุปกรณการ
เรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับใต จํานวน 6
 ศูนย ฯลฯ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนา 94 ขอ 24

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูความเขา
ใจในการดําเนินงานตาม
โครงการ เชน คาวิทยากร วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 98 ขอ 14และฉบับแกไข ครั้งที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 2,867,652 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,857,652 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 12
  แหง  จํานวน 260 วัน จํานวน 1,460 คน ตั้งไว 2,857,652
 บาท  ดังนี้
1.โรงเรียนบานหนองพรานพุก
2.โรงเรียนบานทุงยาว
3.โรงเรียนบานวังขอย
4.โรงเรียนบานหนองไผ
5.โรงเรียนบานหวยมงคล
6.โรงเรียนบานทับใต
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองพรานพุก
8.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงยาว
9.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังขอย
10.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ
11.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยมงคล
12.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับใต
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
 พ.ศ. 2564 หนา 93 ขอ 19
 -เพื่อจายเป็นคาที่นอนสําหรับเด็ก  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน ปุ๋ย พันธพืช อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 175,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและคาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตการดและ
สื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ปรับปรุงซอมแซมหองสุขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หองอาบน้ําเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,922,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,922,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ จํานวน 4,922,400 บาท

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 6 โรงเรียน ดัง
นี้
-โรงเรียนบานหนองพรานพุก
-โรงเรียนบานทุงยาว
-โรงเรียนบานวังขอย
-โรงเรียนบานหนองไผ
-โรงเรียนบานหวยมงคล
-โรงเรียนบานทับใต
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 200 วัน  ตั้งไว 4,922,400 บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24  มิถุนายน  2559
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ
.ศ.2564 หนา 90 ขอ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,566,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,796,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,796,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,341,800 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 1 อัตรา  38,520  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  462,240 บาท
2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 อัตรา  37,410 บาท 
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  448,920  บาท  
3. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1
 อัตรา  31,880 บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  382,560  บาท
4. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 อัตรา  31,880
 บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  382,560  บาท
5. เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   1 อัตรา  28,880 บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  346,560  บาท
6.  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  1 อัตรา  26,580
 บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  318,960  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  24,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตาม
ระเบียบที่กําหนด จํานวน  2  อัตรา
1.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 1 อัตรา  3,500
 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท
2.หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 อัตรา  1,500
 บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  18,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,130,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  9
  อัตรา  ดังนี้  
  1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ( ทักษะ) 1
 อัตรา  14,890  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  178,680
  บาท
  2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 อัตรา 15,320  บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน    183,840  บาท
  3.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 อัตรา  14,600
  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   175,200   บาท
  4.คนงานประจํารถบรรทุกขยะ ( ทักษะ )  จํานวน  1
  อัตรา  อัตรา   11,090  บาท  
จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน  133,080  บาท
  5.คนงานประจํารถบรรทุกขยะ ( ทักษะ )  จํานวน  1
  อัตรา  อัตรา   10,210  บาท   จํานวน  12  เดือน   เป็น
เงิน 122,520  บาท
  6.คนงานประจํารถบรรทุกขยะ ( ทักษะ )  จํานวน  1
  อัตรา  อัตรา   10,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  126,000   บาท
  7.คนงานประจํารถบรรทุกขยะ ( ทักษะ )  จํานวน  2
  อัตรา  อัตรา   9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  239,280   บาท
 -เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป  ฯลฯ   จํานวน  9
  อัตรา  ดังนี้
  1.พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา 9,000 บาท  
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   216,000   บาท
  2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา  9,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   108,000   บาท
  3.คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 4 อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท
  4. คนงาน 2 อัตรา  9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  216,000   บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจางที่มีอยูใน
สังกัด  จํานวน  14  อัตรา  รวม  240,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน  คาเชาซื้อบาน  ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานใหพนักงานสวนตําบล  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม
บรรทัด เครื่องเขียนตางๆ แฟ้มตางๆ อุปกรณ/ ชั้นวางวัสดุสํานัก
งาน กลองใสเอกสาร ไวทบอรด บอรดชานออย ป้ายชื่อตั้ง
โตะ ป้ายชี้จุดบริการฯ กุญแจ นาฬิกา ขอความสําเร็จ
รูป เชน ป้ายเลื่อนกระจกฯลฯ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคํานวน
เลข แผงกั้นหอง(partition) แผงปิดประกาศ แผนป้าย
ตางๆ มาน มูลี่ ฯลฯ เชน กระดาษ แฟ้มอุปกรณเครื่องเขียน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตาง ๆ เชน ไม
กวาด จาน ชาม ชอน แกว ถุงดํา ถุงสีคัดแยกขยะ ฯลฯ   วัสดุงาน
บานงานครัวอื่นๆที่จําเป็นในภาระงานของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน  สายไมลอะไหล
สําหรับยานพาหนะ ฯลฯ หัวเทียน สําหรับรถยนตสวนกลาง  ของ
กองสาธารณสุขฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นจายวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล   น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการ
แพทย   เชน  ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย  น้ํายาสําหรับ    เครื่อง
พน  ชนิด ULV  (ละอองฝอย)  และชนิดหมอกควัน  ถุง
ยางอนามัย  ยาสามัญประจําบาน  และอื่น ๆ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนอุปกรณ/สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช และสัตวปุ๋ย ตนไมพันธพืช ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน แบตเตอรี่ การดบันทึกขอมูล ภาพสีหรือขาวดําที่ได
จากการลางอัดขยาย ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เครื่องแบบ สําหรับพนักงานหนวย
แพทยเคลื่อนที่เร็ว ( EMS ) เชน รองเทา เข็มขัด เครื่องหมาย
ยศ/สังกัด หมวก ผาผูกคอ หมวก ถุงเทา เสื้อ-กางเกง เพื่อจัดซื้อ
วัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับพนักงานจัดเก็บขยะ เชน เสื้อใสกัน
เปอนสําหรับ พนักงานประจํารถขยะ/ เสื้อกั๊กสะทอนแสง รองเทา
บูทอยางหนา ถุงมืออยางหนา หมวก รวมถึง อุปกรณการแตง
กาย ที่เกี่ยวของและเอื้อ ในการปฏิบัติราชการ        กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2061 ลว 29 มี.ค
. 62

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน หมึก /ตลับ
หมึก เมาส แป้นพิมพ ฮารดดิส ซีดีรอม แผนกรอง
แสง โปรแกรม Handy drive แผนซีดีรวมทั้งอุปกรณอื่นๆเกี่ยว
กับ คอมพิวเตอรเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่จําเป็นตองใชในสํานัก
งาน เชน ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรม CD บันทึก
ขอมูล  ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆที่ไมเขาลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ เชน  ถังขยะ ฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,328,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,328,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,328,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

 -คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการในหนวยงาน เชน คา
เย็บหนังสือ คาซักฝอก คาทําหนังสือ คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก/ ภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารงานกองสาธารณ
สุข และสิ่งแวดลอม   - คาเย็บหนังสือ / เขาปกหนังสือ / ถาย
เอกสาร / ลางฟิลม ( ภาพกิจกรรม ) เย็บหนังสือ คาเขาเลม
เอกสารทางวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปี คาถาย
เอกสาร ผลงาน / ขอบัญญัติ/ขอบัญญัติที่เกี่ยวของฯ คาลาง
ฟิลม (ภาพกิจกรรม) และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกที่ทํา
งานใหองคการบริหารสวนตําบลทับใต  จางเหมาดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอย  คาจางทําวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะฯลฯ
     
      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช
จายอื่นๆในการเดินทาง ไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมและสัมมนา สําหรับจายเป็นคาลง
ทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางซึ่งไดรับคําสั่ง ใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิได

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคปวดขอยุงลาย จํานวน 228,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรม   เชน คาวัสดุวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย  คาทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย  คาสารเคมี
กําจัดยุงลาย คาป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565  ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 256  หนา  89  ขอ 8  )
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูแกอาสาสมัครทอง
ถิ่นรักษโลก (อถล.) หรือกลุมประชาชน   และทัศนศึกษาดู
งาน  เชน  คายานพาหนะ  คาของที่ระลึก  คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทอง
ถิ่นรักษโลก  พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ ว 440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0818.2/ ว 257  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ  2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119  ลงวันที่  7  มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา  100  ขอ 3  ) 
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรม เชน  คาวัคซีนพิษ
สุนัขบา คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาป้ายประชา
สัมพันธ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ ว
 4052 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 19  ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 -  2565 ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา   89  ขอ 9  )
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โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนในการสงเสริมและป้องกันโรค
ตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูแกประชาชนเพื่อเตรียม
ใหแกประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตน เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาเอกสารประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่มผูเขารับการอบรม คาวัสดุที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565 ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา  88  ขอ 3  )

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการตรวจมาตรฐานสถานที่จําหนายอาหาร
ทางดายกายภาพ และเคมี โดยตรวจสารปนเปอนในอาหารและ
ภาชนะของผูประกอบการจําหนายอาหารในเขตตําบลทับ
ใต เชน คาน้ํายาตรวจสารปนเปอน คาป้าย C.F.G.T. และคาวัสดุ
ที่จําเป็นตาง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565 ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา  89  ขอ 7  )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑตางๆ ที่ไม
เขาหมวดอื่นๆ เชน ซอมแซมรถบรรทุกขยะ รถเข็นขยะ เครื่องพน
ยุง เครื่องคอมพิวเตอรกลองถายภาพ เครื่องออกกําลังกาย รถกู
ชีพ ปริ้นเตอรเครื่องโทรศัพทเครื่องปรับอากาศ ซอมประตู
หนาตาง / มาน บังแสง และวัสดุ - อุปกรณอื่นๆ เพื่อใหคงสภาพ
และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,844,840 บาท

งบบุคลากร รวม 2,463,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,463,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,234,200 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  อัตรา 38,520
  บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  462,240  บาท
2.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  อัตรา 35,770  บาท จํานวน 12
 เดือน
เป็นเงิน  429,240  บาท
3.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อัตรา 28,560 บาท จํานวน 12
 เดือน
เป็นเงิน 342,720 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม อัตรา 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน 
เป็นเงิน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,160,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง     จํานวน  7  อัตรา ดังนี้
1.ผูชวยนักพัฒนาชุมชน อัตรา 18,190 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 218,280 บาท
2.ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป อัตรา 17,430 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 209,160 บาท
3.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน อัตรา 15,180 บาท จํานวน 12
 เดือน
เป็นเงิน 182,160 บาท
4.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตรา 13,970 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 167,640 บาท
5.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตรา 13,970 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 167,640 บาท
6.พนักงานขับรถยนต อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 108,000 บาท
7.คนงาน  อัตรา  9,000  บาท  จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 26,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจางที่อยูในสังกัด จํานวน  5
  อัตรา ดังนี้
  1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เดือนละ 115 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน   1,380   บาท
  2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เดือนละ 115 บาท จํานวน 12
 เดือนเป็นเงิน   1,380   บาท
  3.พนักงานขับรถยนต อัตรา 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน   12,000  บาท
  4.คนงาน อัตรา  1,000  บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  12,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2550
-หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6
 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการองคการปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 
2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560    
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภัณฑที่ชํารุด เชน  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ 
ตู โตะ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่จําเป็นตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม อุปกรณเครื่องเขียน ตลับหมึกเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสั่งของเครื่องใชตางๆ  เชน ไมกวาด ไมถูพื้น
และน้ํายาถูพื้น น้ํายาลางจาน แกวน้ํา น้ําดื่ม ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับ
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง รวมถึงการซอมแซมบํารุงรักษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่จําเป็นตองใชกับ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับผงหมึก แผนกรอง
แสง โปรแกรม CD บันทึกขอมูล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
โตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจางจัดทําเอกสารตาง ๆ เชน จัดทําแผนพับ โบรชัวรประชา
สัมพันธ 
- คาจางทําคูมือการขอรับบริการ  ทําเอกสารตาง ๆ ที่ใหความรู
แกประชาชน ฯลฯ
- คาโฆษณาเผยแพร จางทําป้าย โปสเตอร ป้ายศูนยบริการตางๆ
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
- คาสมัครวารสารและสิ่งพิมพตางๆ
- คาติดตั้งเครื่องสัญญาณตาง ๆ
- คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกที่ทํางานเพื่อจัดทําของให
องคการบริหารสวนตําบลทับใต หรือบริการอื่นตามความจํา
เป็น ฯลฯ
 - คาจางเหมาอื่น ๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางซึ่งไดรับคําสั่ง ใหเดินทางไปราชการและมีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบฯ 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการป้องกัน และแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและใหความรูดานกฎหมาย
ตางๆ และบทบาทหนาที่ที่พึงมีตอชุมชน กับกลุมสตรี
และประชาชนทั่วไปในเขตตําบลทับใต เพื่อชวยกันป้องกันปัญหา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 46 ขอ 14 )
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและใหความรูดานเพศ
ศึกษา และการป้องกันตนเองไมใหตั้งครรภกอนวัยอันควรของ
เยาวชนและวัยรุนในเขตตําบลทับใต เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 45 ขอ 9 )

โครงการผูเฒาสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและถายทอดความรูความ
สามารถและภูมิปัญญาของผูสูงอายุใหกับกลุมเยาวชน
และประชาชนทั่วไป ในเขตตําบลทับใต เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 45 ขอ 8)
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โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและใหความรูดานการดูแล
สุขภาพใหกับกลุมผูสูงอายุในเขตตําบลทับใตใหมีรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง ปลอดโรค และสามารถดูแลตนเองไดเชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 44 ขอ 7 )

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุมสตรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู 
และศึกษาดูงาน เชนคาอาหาร คายานพาหนะ  คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  ฯลฯ
 ของกลุมสตรีในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใต 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 43  ขอ 1  )
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ ฯลฯ
ใหกับกลุมผูสูงอายุ ในเขตตําบลทับใต
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 44 ขอ 4  )

โครงการฝึกอาชีพประชาชนในตําบลทับใต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจ
ของประชาชนในตําบลทับใต  เพื่อชวยเหลือผูประสบปัญหาการ
วางงานในชุมชน ใหมีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง และชวยเหลือ
คนในครอบครัวได เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 46 ขอ 18 )
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมดานการดูแลสุขภาพและสงเสริม
กิจกรรมดานการเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ฯลฯ  ใหกับ
ผูพิการ และผูดอยโอกาสในเขตตําบลทับใต
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234
  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 43 ขอ 2 ) 

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตําบลทับใต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงานเชน
คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก 
คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ใหกับครอบครัวเป้าหมาย ในเขตตําบลทับใต 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา  43 ขอ 3 )
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โครงการสงเสริมสุขภาพสตรีแข็งแรงอารมณดี ชีวีมีสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและใหความรูดานการดูแล
สุขภาพใหกับกลุมสตรีใหมีรางกายที่แข็งแรง ปลอดโรค
เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 46 ขอ 15)

โครงการสตรีมีศีลธรรมนําครอบครัวเป็นสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและใหความรูดานการดูแล
สุขจิต และสงเสริมใหกลุมสตรีในเขตตําบลทับใต
มีคุณธรรมและศีลธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีของครอบครัว
และสังคมโดยมีคาใชจาย เชน คาอาหารและเครื่องดื่มคาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชายาน
พาหนะ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   หนา 45 ขอ 13 )
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โครงการสอนเด็กทับใตวายนําเป็น เลนน้ําปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสอนปฏิบัติวายน้ํา
ใหกับเด็กและเยาวชนในตําบลทับใต ใหวายน้ําเป็น เพื่อป้องกัน
ปัญหาเด็กจมน้ําเสียชีวิต โดยมีคาใชจายเชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 45 ขอ 11)

โครงการอบรมคายเด็กและเยาวชนภาษาตางประเทศ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสงเสริมความรูดานทักษะ
การใชภาษาตางประเทศเพิ่มเติมใหกับเด็กและเยาวชนในตําบล
ทับใตเชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 45 ขอ 10)
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โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและสงเสริมคุณธรรมของผู
สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานฝึกอบรมดานการพัฒนาจิตใจ
และสงเสริมคุณธรรม เชนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ ฯลฯ
ใหกับกลุมผูสูงอายุ ในเขตตําบลทับใต
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 44 ขอ 5 )

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพใหกับผูสูงอายุเชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 44 ขอ 6 )
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โครงการอบรมสงเสริม และสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูและใหการสงเสริม
และสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยมีคาใชจายเชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 46 ขอ 16 )

โครงการอบรมสงเสริมการทําการตลาดพัฒนาบรรจุภัณฑ และ
พัฒนาแปรรูปสินคาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู
สงเสริมการทําการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑและพัฒนาแปรรูป
สินคาทองถิ่น เพื่อตอยอดใหสินคาทองถิ่นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตอ
ไป เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 46 ขอ 17)
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โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตําบลทับใต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับเด็กและ
เยาวชนในเขตตําบลทับใต ใหมีรายไดเสริมชวยเหลือครอบ
ครัว เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับทบทวน 
 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  หนา 45 ขอ 12)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,341,564 บาท

งบบุคลากร รวม 3,839,564 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,839,564 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,148,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6
 อัตรา ดังนี้
  1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  อัตรา 39,080
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 468,960 บาท
  2.ตําแหนง หัวหนาฝ่ายกอสรางและซอมบํารุง อัตรา 38,520
 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 462,240 บาท
  3.ตําแหนง หัวหนาฝ่ายสาธารณูปโภค อัตรา 37,410
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 448,920 บาท
  4.ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตรา 22,620
 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 271,440 บาท
  5.เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตรา 14,850 บาท จํานวน 12
 เดือน
เป็นเงิน 178,200 บาท
  6.นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อัตรา 26,580
 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 318,960 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 36,960 บาท

1. เงินเพิ่มคาครองชีพ นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1
 อัตรา 2,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร) นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 1 อัตรา  1,080 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 12,960 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เงินประจําตําแหนงเพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบ
แทนพิเศษ  ของพนักงานที่ควรไดรับ ตามระเบียบที่
กําหนด จํานวน 3 อัตรา
1.ผูอํานวยการกองชาง อัตรา 3,500 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 42,000 บาท
2.หัวหนาฝ่ายกอสรางและซอมบํารุง  อัตรา 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 18,000 บาท
3.หัวหนาฝ่ายประสานสาธารณูปโภค อัตรา 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,499,684 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางจํานวน 10 อัตรา 
  1. ผูชวยนายชางโยธา อัตรา 18,957 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 227,484 บาท
  2. ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป อัตรา 18,010 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 216,120 บาท
  3. ผูชวยนายชางไฟฟ้า อัตรา 13,810 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 165,720 บาท
  4.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตรา 13,810 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 165,720 บาท
  5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) อัตรา 15,387
 บาทจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 184,640 บาท
  6. พนักงานขับรถยนต อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
  7. คนงาน 4 อัตรา  อัตรา 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 432,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 76,200 บาท

1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตรา 675 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 8,100 บาท
2. ผูชวยนายชางไฟฟ้า อัตรา 675 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 8,100 บาท
3. พนักงานขับรถยนต อัตรา 1,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 12,000 บาท 
4. คนงาน 4 อัตรา 1,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 48,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,452,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 452,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 422,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง,คาตอบ
แทนบุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง,คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
ดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง,คาเบี้ยประชุม 
คาตอบแทนบุคลากรที่ยืมตัวจากราชการอื่น ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว. 6
 กันยายน 2561

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามระเบียบ
กําหนด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที4่ พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 2/9/2564  08:43:16 หนา : 82/111



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามระเบียบกําหนด
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่3 พ.ศ. 2549
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร , คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 
คาจางเหมาแรงงานและเครื่องจักรในการขนยาย
วัสดุ หิน ดิน ทราย , 
คาจางเหมาซอมแซม หรือคาบริการอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564  
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว3523 ลว.20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ ฯลฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ ในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจางภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน 
ครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว3523 ลว
. 20มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับซอมแซม เชน 
ดวงไฟสองสวางทางสาธารณะและระบบหอกระจายขาวและ
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางประเภทตาง ๆ 
เชน ดิน, ลูกรัง , หินคลุก , ยางมะตอยสําเร็จรูป  ,ยางแอสฟัลต
ผสมเสร็จ , คอนกรีตผสมเสร็จ,ทอระบายน้ําทอประปา PVC และ
อื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่การด ขาตั้ง
กลอง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนซี
ดี เมาท คียบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟทแวร อุปกรณ
เพิ่มเติม ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน 
ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนกิจการเคหะและชุมชนใหแกการประปาสวนภูมิภาคสาขา
ปราณบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาปราณบุรีเป็นคาขยาย
เขตประปาในพื้นที่ตําบลทับใต  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา77 ขอ1 )
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อุดหนุนกิจการเคหะและชุมชนใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกิจการเคหะและชุมชนใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอปราณบุรีและหัวหิน เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
ตําบลทับใต  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา71 ขอ109 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการในหนวยงาน เชน คา
เย็บหนังสือ คาซักฝอก คาทําหนังสือ คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก/ ภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารงานกองสาธารณ
สุข และสิ่งแวดลอม เชน คาเย็บหนังสือ / เขาปกหนังสือ / ถาย
เอกสาร / ลางฟิลม ( ภาพกิจกรรม ) เย็บหนังสือ คาเขาเลม
เอกสารทางวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปี คาถาย
เอกสาร ผลงาน/ ขอบัญญัติ/ขอบัญญัติที่เกี่ยวของฯ คาลาง
ฟิลม (ภาพกิจกรรม) และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกที่ทํา
งานใหองคการบริหารสวนตําบลทับใต คาจางทําวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหาร ฯลฯ
- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560  ลว 18 ต.ค 60
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะอันตราย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูตัวแทนครัวเรือน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใต  เชน  คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิดโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาอาหารอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
ประกาศนียบัตร  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวนที่สุด ที่ ปข
 51003/ว 2649  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565 ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา  101  ขอ  6  )  และที่แกไข
ครั้งที่ 1
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โครงการรณรงคการรักษาความสะอาด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูตัวแทนครัวเรือน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใต  เชน  คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิดโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาอาหารอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
ประกาศนียบัตร  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 101 ขอ 4
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โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตนทาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูตัวแทนครัวเรือน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใต  เชน  คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิดโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาอาหารอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
ประกาศนียบัตร  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565
 หนา  100  ขอ 2  ) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565 ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา  101  ขอ  2  )  และที่แกไข
ครั้งที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑตางๆ ที่ไม
เขาหมวดอื่นๆ เชน ซอมแซมรถบรรทุกขยะ รถเข็นขยะ เครื่องพน
ยุง เครื่องคอมพิวเตอรกลองถายภาพ เครื่องออกกําลังกาย รถกู
ชีพ ปริ้นเตอรเครื่องโทรศัพทเครื่องปรับอากาศ ซอมประตู
หนาตาง / มาน บังแสง และวัสดุ - อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ เพื่อจาย
เป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินหรือปรับปรุงระบบถังบรรจุ
ขยะแบบอัดทายระบบไฮดรอลิคเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รวมทั้งคาซอมบํารุงปกติและคาซอมกลาง ฯลฯ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.0
 / ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง และรถขยะมูล
ฝอย และครุภัณฑอื่น ๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการบําบัดน้ําเสียดวยตนเองในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูตัวแทนครัวเรือน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใต  เชน  คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิดโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาอาหารอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
ประกาศนียบัตร       คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. ศ .  2561 - 2565 ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา  101  ขอ  5  ) และที่แกไขครั้ง
ที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทํา/ทบทวนแผน
พัฒนาทองถิ่น รวมถึงฉบับที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เชน คา
ป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/7467 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 83  ขอที่ 10 และฉบับแกไข ครั้งที่ 1
 หนาที่ 20 ขอที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 246,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่แขงขัน อุปกรณการเลนกีฬา คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564   หนา 98 ขอ 17

โครงการจัดการแขงขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยความรวมมือ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่แขงขัน อุปกรณการเลนกีฬา คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 96 ขอ 1

โครงการจัดแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลทับใต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่แขงขัน อุปกรณการเลนกีฬา คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 96 ขอ 2
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โครงการสงแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลทับใต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชุดกีฬา คาพาหนะไปแขงขัน และคาใชจายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 96 ขอ 3

โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คาอุปกรณตาง ๆ  และคาใช
จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 96 ขอ 4

ค่าวัสดุ รวม 56,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ ฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 96 ขอ 6
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โครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม เผยแพรความ
รู ความเขาใจในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร-อาหารวาง เครื่อง
ดื่มและคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565   ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564หนา 96 ขอ 5

โครงการสงเสริม อนุรักษ เผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทยและสงเสริม
ภูมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ เผยแพร
ศิลปะ วัฒนธรรมและสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น เชน คาชุดการ
แสดง 
คาวิทยากร คาพาหนะ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 96 ขอ 7
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โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา(วันสําคัญทางศาสนา) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญทาศาสนา
ที่สําคัญ หรือคาใชจายในการเผยแพรพุทธศาสนา เชน วันวิสาข
บูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 97 ขอ 8

โครงการสงเสริมประเพณีไทยตําบลทับใต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมหรือจัดงานประเพณี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 97 ขอ 9
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงาน “ทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาว
และงานกาชาด”

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการ “ทองเที่ยวประจวบ
คีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาวและงานกาชาด”เชน คาจัดขบวน
เดินแห คาจัดนิทรรศการ คาการแสดงศิลปวัฒนธรรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 82  ขอที่ 7 และฉบับแกไข ครั้งที่ 1
 หนาที่ 20 ขอ 2
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและกิจกรรมของดีอําเภอหัวหิน (งาน
หัวหินรําลึก)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
และกิจกรรมของดีอําเภอหัวหิน เชน คาจัดขบวนเดินแห คาจัด
นิทรรศการของดีตําบลทับใต คาการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
ตําบลทับใต คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 82  ขอที่ 8 และฉบับแกไข ครั้งที่ 1
 หนาที่ 20 ขอ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 11,442,200 บาท

งบลงทุน รวม 11,442,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,442,200 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมหองสุขา-หองอาบน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงยาว จํานวน 100,000 บาท

โดยทําการตอเติมหองสุขา-หองอาบน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุง
ยาว ตามแบบ อบต.ทับใต
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 92 ขอ 12 และฉบับแกไข ครั้งที่ 1

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ จํานวน 100,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงตอเติมตามโครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ ตามแบบ อบต.ทับใต
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565   ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา 92 ขอ 17 และฉบับแกไข ครั้งที่ 1
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 12 หมู 11 บานทุง
เสือนอน  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 484,000 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 764 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 484,000.-บาท (สี่แสน
แปดหมื่นสี่พันบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 63 ขอ 66 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 13 หมู 11 บานทุง
เสือนอน  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 315,900 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 488 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ  0.50 เมตรติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย จํานวนเงิน315,900.-บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นหาพันเกา
รอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 64 ขอ 67 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขานกกระจิบ 4 หมู 8 
บานป่าเสลา    ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 224,200 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 5
  เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 350 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตรติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 224,200.-บาท  (สองแสนสองหมื่นสี่พันสองรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 59 ขอ 44 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนกซาลอน หมู 10 
บานวังกะทะ      ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 398,100 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 612 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตรติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 398,100.-บาท  ( สามแสนเกาหมื่นแปดพันหนึ่งรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 62 ขอ 59 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา (บานพี่ยิ่ง) หมู 
12 บานดอนเสือหมอบ  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 355,300 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา  548 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย จํานวนเงิน 355,300.-บาท (สามแสนหาหมื่นหาพันสามรอย
บาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 65 ขอ 73 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าเสลา 1/1 หมู 8 
บานป่าเสลา ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 207,500 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 3.5
 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา  332.50 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  จํานวนเงิน 207,500.-บาท (สองแสน
เจ็ดพันหารอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 59 ขอ 46 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงนัน หมู 8 บานป่า
เสลา  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 107,200 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 160 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 107,200.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ
.ศ.2564 หนา 59 ขอ 45 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมควร หมู 8 บานป่า
เสลา ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 261,700 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 400 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 261,700.-บาท ( สอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 60
 ขอ 48 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองยายเฒา–ทุงเสือ
นอน หมู 12 บานดอนเสือหมอบ  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

จํานวน 443,900 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 5
 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 690 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 443,900.-บาท (สี่แสนสี่
หมื่นสามพันเการอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 65 ขอ 72 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4 บานสวัสดิการ
ทหาร หมู 9 บานเขาควง  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

จํานวน 616,400 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร ชวงที่ 1
 กวาง 5 เมตร ยาว 99 เมตรหนา 0.15 เมตรและชวงที่2 ผิว
จราจร 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที3่ ผิว
จราจร 5 เมตร ยาว 44 เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีตไมนอย
กวา 965 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ขางละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 616,400.-บาท  (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่รอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 61 ขอ 52 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6 (ลุงจวน) หมู 2 
บานทับใต ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 384,700 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิว
จราจร กวาง 4 เมตร ยาว 148 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 592 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 384,700.-บาท  (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หนา  49 ขอ 7 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเยื่อ หมู 5 บาน
หนองไผ   ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 398,600 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 612 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตรติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย  ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 398,600.-บาท (สามแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 55 ขอ 30 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาหลิ่ว หมู 5 
บานหนองไผ   ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 398,600 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 612 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย จํานวนเงิน 398,600.-บาท (สามแสนเกาหมื่นแปดพันหก
รอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 55 ขอ 29 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนิลสวัสดิ์ หมู 4 
บานวังขอยตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 106,200 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 168 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 106,200.-บาท (หนึ่ง
แสนหกพันสองรอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา  53 ขอ 22  )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู 1 
บานหนองพรานพุก ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 451,300 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิว
จราจร กวาง 4 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 692 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายจํานวน
เงิน 451,300.-บาท  (สี่แสนหาหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 47 ขอ 3 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายเพ็ญ หมู 4 
บานวังขอย ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 398,300 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 600 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 398,300.-บาท (สาม
แสนเกาหมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
 หนา 53 ขอ 21 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยองครักษ (ขาง
โรงเรียน) หมู 4 บานวังขอย ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

จํานวน 292,600 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 5
 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 455 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย จํานวนเงิน 292,600.-บาท (สองแสนเกาหมื่นสองพันหก
รอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 53 ขอ 23)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงยาว ซอย 3 หมู 3 
บานทุงยาว ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 224,200 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิว
จราจร กวาง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 350 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 224,200.-บาท (สองแสนสอง
หมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ
.2561-2565ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564  หนา51 ขอ 15  )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเกา-เขาแลง หมู 1 
บานหนองพรานพุก  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 346,500 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิว
จราจร กวาง 4 เมตร ยาว 133 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 532 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขาง
ละ  0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 346,500.-บาท (สามแสนสี่
หมื่นหกพันหารอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา  47 ขอ 1)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขมงคล (ซอยป้าชู) 
หมู 6 บานหวยมงคล  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 351,300 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
  เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 540 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตรติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 351,300.-บาท (สามแสนหาหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 57 ขอ 36 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูบน(โรงปุ๋ย)-ทอน้ํา
ดิบ หมู 2 บานทับใต  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 411,500 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิว
จราจร กวาง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 640 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ขาง
ละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 411,500.-บาท (สี่แสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 หนา 49 ขอ 8 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหวยสามพันนาม 
หมู 14 บานเขาเสวยราช ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 78,000 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 30 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 120 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร จํานวน
เงิน 78,000.-บาท  (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
 หนา 67 ขอ 81 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน-นาลาด หมู 
13 บานมาลัยทับใต  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 238,600 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 368 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตรติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 238,600 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันหกรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนา 66 ขอ 76 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอางเก็บน้ําสามัคคี หมู 
6 บานหวยมงคล  ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 448,500 บาท

โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 5
 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 690 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 448,500.-บาท (สี่แสนสี่
หมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 57 ขอ 35 )
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โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบอทอง หมู 10 บานวังกระทะ ตําบล
ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 398,400 บาท

โดยทําการเคลียริ่งทาง ถมดินเป็นรูป
ถนน กวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.25 เมตร บด
ทับ ปริมาณดินถมนอยกวา 1,400 ลบ.ม. เสร็จทําการลงลูกรัง
เกรดบดทับ ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร  ปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 624 ลบ.ม. เสร็จ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจายเป็น
เงิน 398,400 บาท (สามแสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยบาท
ถวน) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 62 ขอ 60 )

โครงการขยายไหลถนน คสล.สายเขาควง-ทุงยาว หมู 9 บานเขาควง 
ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 221,100 บาท

โดยทําการขยายไหลตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวางขาง
ละ 1.00 มตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 336 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 10
 ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวนเงิน 221,100
บาท ( สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน ) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ
.2564 หนา 61 ขอ 55 )

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยไรมัน-เตาถาน หมู 7 บานหนอง
หญาปลอง ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 197,800 บาท

 โดยทําการกอสรางตามแบบ อบต.ทับใต ผิวจราจร กวาง 4
  เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 304 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตรติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จํานวน
เงิน 197,800 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาท
ถวน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 58 ขอ 38 )
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปา หมู 13 บานมาลัยทับใต ตําบลทับใต 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 561,300 บาท

โดยทําการกอสรางฐานถัง คสล.1 ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรง
แชมเปญขนาดจุน้ํา 20 ลบ.ม. สูง 25 เมตร ตามแบบติดตั้งมาตร
น้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 3นิ้ว ทอจายน้ําขนาดเสนผานศูนย
กลาง3” ชั้น 8.5 ระยะทาง 136 เมตร เชื่อมระบบเขากับประปา
หมูบานเดิม ติดตั้งเครื่องสูบน้ําซัมเมอรส ขนาด 1.5 แรงมา พรอม
ทอสูบน้ํา PVCเสนผานศูนยกลาง2” ชั้น 13.5 พรอมเชื่อมระบบ
ทอเชื่อมระบบกับหอถังเหล็กเสร็จ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจายไวเป็น
เงิน 561,300 บาท (หาแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาท
ถวน) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 78 ขอ 6 )

โครงการกอสรางระบบประปา หมู 14 บานเขาเสวยราช ตําบลทับใต 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 572,300 บาท

โดยทําการกอสรางฐานถัง คสล.1 ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรง
แชมเปญขนาดจุน้ํา 20 ลบ.ม. สูง 25 เมตร ตามแบบติดตั้งมาตร
น้ําขนาด เสนผานศูนยกลาง3นิ้ว ทอจายน้ําขนาดเสนผานศูนย
กลาง3” ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร เชื่อมระบบเขากับประปา
หมูบานเดิม ติดตั้งเครื่องสูบน้ําซัมเมอรส ขนาด 1.5 แรงมา พรอม
ทอสูบน้ํา PVCเสนผานศูนยกลาง2” ชั้น 13.5 พรอมเชื่อมระบบ
ทอเชื่อมระบบกับหอถังเหล็กเสร็จ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจายไวเป็น
เงิน 572,300 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามรอยบาท
ถวน) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 78 ขอ 8 )
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โครงการกอสรางระบบประปา หมู 3 บานทุงยาว ตําบลทับใต 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 582,700 บาท

โดยทําการกอสรางฐานถัง คสล.1 ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรง
แชมเปญขนาดจุน้ํา 20 ลบ.ม. สูง 30 เมตร ตามแบบติดตั้งมาตร
น้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 3นิ้ว ทอจายน้ําขนาดเสนผานศูนย
กลาง3” ชั้น 8.5 ระยะทาง 20 เมตร เชื่อมระบบเขากับประปาหมู
บานเดิม ติดตั้งเครื่องสูบน้ําซัมเมอรส ขนาด 1.5 แรงมา พรอมทอ
สูบน้ํา PVCเสนผานศูนยกลาง2” ชั้น 13.5 พรอมเชื่อมระบบทอ
เชื่อมระบบกับหอถังเหล็กเสร็จ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจายไวเป็น
เงิน 582,700 บาท (หาแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาท
ถวน) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 78 ขอ 4 )

โครงการกอสรางระบบประปา หมู 7 บานหนองหญาปลอง ตําบล
ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 605,500 บาท

โดยทําการกอสรางฐานถัง คสล.1 ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรง
แชมเปญขนาดจุน้ํา 20 ลบ.ม. สูง 25 เมตร ตามแบบติดตั้งมาตร
น้ําขนาด เสนผานศูนยกลาง3นิ้ว ทอจายน้ําขนาดเสนผานศูนย
กลาง3” ชั้น 8.5 ระยะทาง 380 เมตร เชื่อมระบบเขากับประปา
หมูบานเดิม ติดตั้งเครื่องสูบน้ําซัมเมอรส ขนาด 1.5 แรงมา พรอม
ทอสูบน้ํา PVCเสนผานศูนยกลาง2” ชั้น 13.5 พรอมเชื่อมระบบ
ทอเชื่อมระบบกับหอถังเหล็กเสร็จ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจายไวเป็น
เงิน 605,500 บาท (หกแสนหาพันหารอยบาทถวน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ
.2564 หนา 78 ขอ 5 )
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โครงการขุดเจาะบอบาดาลบานเขาเสวยราช หมู 14 บานเขาเสวย
ราช ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 160,000 บาท

โดยทําการขุดเจาะบอน้ําบาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง6 นิ้ว ลึก
ไมนอยกวา 40 เมตร หรือสามารถสูบน้ําไมนอย
กวา 3,000ลิตร/ชั่วโมง เสร็จ เทคอนกรีต
กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร หนา0.10 เมตรติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการตามป้าย 1 ป้าย เสร็จตั้งจาย
ไวเป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ
.2564 หนา 78 ขอ 7 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน  สาย
น้ํา  มีด  พรา  จอบ  เสียม  คราด  ตะกรา/เขง ฯลฯ   
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ  โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ     และคาใชจายอื่นที่
จําเป็น
-  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
 ๑. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๗๐ ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ๒. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๒๕ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 102 ขอที่ 2

วันที่พิมพ : 2/9/2564  08:43:17 หนา : 111/111


