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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,887,072.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 44,090,094.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,588,021.24 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
10,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 40,799.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 45,997,996.82 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 674,588.43 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 848,326.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 195,053.59 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 260.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,562.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,077,479.60 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,200,727.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 40,732,317.15 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 18,477,739.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,942,450.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,383,253.44 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,486,734.71 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 442,140.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,375,610.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,925,885.60 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 674,588.43 2,186,000.00 658,670.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

848,326.20 796,500.00 865,320.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 195,053.59 276,000.00 195,050.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 260.00 500.00 600.00

หมวดรายได้จากทุน 1,562.00 2,000.00 1,560.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,719,790.22 3,261,000.00 1,721,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,077,479.60 20,763,000.00 20,077,440.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,077,479.60 20,763,000.00 20,077,440.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,200,727.00 24,000,000.00 23,461,360.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,200,727.00 24,000,000.00 23,461,360.00

รวม 45,997,996.82 48,024,000.00 45,260,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,477,739.00 20,151,785.00 17,170,951.00

งบบุคลากร 11,942,450.00 14,066,180.00 14,506,460.00

งบดําเนินงาน 5,383,253.44 8,531,035.00 8,384,689.00

งบลงทุน 4,486,734.71 4,803,000.00 4,687,900.00

งบเงินอุดหนุน 442,140.00 452,000.00 490,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 40,732,317.15 48,024,000.00 45,260,000.00



กองคลัง กองศึกษา กองสวัสฯ

บริหารฯ รักษาฯ งบกลาง บริหารฯ เคหะฯ อุตสาหะฯ ศึกษาฯ สังคมฯ

ประเภทเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

83,853    

ประเภทเงินสมทบกองทุน 

(ก.บ.ท.)

156,397  

ประเภทเงินชวยพิเศษ 5,000      

ประเภทเงินทดแทน 3,355      

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,913,160  267,180  1,468,920  596,201  714,720      562,740  

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของ

พนักงาน

102,900    36,000      

ประเภทเงินประจําตําแหนง 126,000    42,000      42,000    42,000       42,000    

ประเภทคาตอบแทน

พนักงานจาง

421,800    457,680    138,840  235,680  74,640       

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  

พนักงานจาง

17,040      20,580      20,580    36,000    28,620       

50,000      22,490    50,000      11,570    25,000    20,000       20,000    

30,000       

ประเภทคาเชาบาน 174,000    48,000      36,000    48,000       84,000    

ประเภทเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตร

55,000      20,000      10,000    5,000         30,000    

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,859,900  289,670  248,605  2,143,180  170,990  980,881   962,980      738,740  

ประมาณการรายจาย บาท

คาใชจายดานบุลากร บาท

คิดเปนรอยละ  32.29

สรุปคาใชจายดานบุคลากรตามงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2565
ตามมาตร 35 แหง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รวมคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากรตามมาตรา 35  = 8,394,946  บาท

การคํานวณคาใชจายดานบุคลากรตามงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ตามมาตร 35 แหง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

26,000,000

8,394,946           

กองชาง

การคํานวณได  ดังนี้

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติ

ราชการอันเปนประโยชนฯ 

(โบนัส)

สํานักงานปลัด
ประเภท



กองคลัง กองศึกษา กองสวัสฯ

บริหารฯ รักษาฯ งบกลาง บริหารฯ เคหะฯ อุตสาหะฯ ศึกษาฯ สังคมฯ

ประเภทคาตอบแทน

พนักงานจาง

421,800   457,680   138,840 235,680 300,240    

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  

พนักงานจาง

17,040     20,580     20,580   36,000   28,620      

รวม 438,840 0 0 478,260 159,420 271,680 328,860 0

ฐานเงินคาตอบแทนและเงินเพิ่มของพนักงานจางในการคํานวณสมทบประกันสังคม และสมทบกองทุนเงินทดแทน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท
สํานักงานปลัด กองชาง



199,060        

8,394,946     



1,677,060



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลร่องกาศ

อําเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลร่องกาศ
อําเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,089,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 913,220

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,857,529

แผนงานสาธารณสุข 2,405,320

แผนงานเคหะและชุมชน 1,278,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,069,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,225,380

แผนงานการเกษตร 220,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,170,951

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,260,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,170,951 17,170,951
    งบกลาง 17,170,951 17,170,951

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,550,240 542,640 1,447,920 236,880 7,777,680
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 0 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,756,720 542,640 1,447,920 236,880 5,984,160

งบดําเนินงาน 3,136,600 50,000 1,061,560 0 4,248,160
    คาตอบแทน 130,200 30,000 279,560 0 439,760

    คาใช้สอย 1,690,400 20,000 642,000 0 2,352,400

    คาวัสดุ 810,000 0 140,000 0 950,000

    คาสาธารณูปโภค 506,000 0 0 0 506,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000 0 44,000
    คาครุภัณฑ 22,000 0 22,000 0 44,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 0 0 20,000

รวม 8,728,840 592,640 2,531,480 236,880 12,089,840

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 539,220 539,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 539,220 539,220

งบดําเนินงาน 374,000 374,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใช้สอย 204,000 204,000

    คาวัสดุ 110,000 110,000

รวม 913,220 913,220

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,932,500 0 0 2,932,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,932,500 0 0 2,932,500

งบดําเนินงาน 407,000 1,148,029 100,000 1,655,029
    คาตอบแทน 55,000 0 0 55,000

    คาใช้สอย 252,000 843,300 0 1,095,300

    คาวัสดุ 100,000 304,729 100,000 504,729

งบเงินอุดหนุน 0 270,000 0 270,000
    เงินอุดหนุน 0 270,000 0 270,000

รวม 3,339,500 1,418,029 100,000 4,857,529

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 475,320 475,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 475,320 475,320

งบดําเนินงาน 290,000 290,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 80,000 80,000

    คาวัสดุ 90,000 90,000

งบลงทุน 1,420,000 1,420,000
    คาครุภัณฑ 1,420,000 1,420,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 2,405,320 2,405,320

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 571,860 571,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 571,860 571,860

งบดําเนินงาน 706,500 706,500
    คาตอบแทน 12,500 12,500

    คาใช้สอย 604,000 604,000

    คาวัสดุ 90,000 90,000

รวม 1,278,360 1,278,360

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 509,400 509,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 509,400 509,400

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใช้สอย 60,000 60,000

งบลงทุน 500,000 500,000
    คาครุภัณฑ 500,000 500,000

รวม 1,069,400 1,069,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาวัสดุ 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 637,400 1,063,080 1,700,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 637,400 1,063,080 1,700,480

งบดําเนินงาน 496,000 305,000 801,000
    คาตอบแทน 157,000 0 157,000

    คาใช้สอย 244,000 0 244,000

    คาวัสดุ 95,000 305,000 400,000

งบลงทุน 23,200 2,700,700 2,723,900
    คาครุภัณฑ 23,200 0 23,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,700,700 2,700,700

รวม 1,156,600 4,068,780 5,225,380

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 130,000 220,000
    คาใช้สอย 30,000 130,000 160,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

รวม 90,000 130,000 220,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,612,875

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 951,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,539,040

แผนงานสาธารณสุข 690,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 608,640

แผนงานเคหะและชุมชน 4,859,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,061,000

แผนงานการเกษตร 290,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,151,785

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,024,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)      พ
.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,024,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,024,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น  จ.แพร่



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลรองกาศปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลรองกาศมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสมคิด   ยอดสาร)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 910,006.00 27,496.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 26,142.00 100.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 142,271.43 1,400,000.00 -89.00 % 153,950.00
     ภาษีป้าย 729,709.00 504,721.00 779,000.00 -35.21 % 504,720.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,665,857.00 674,588.43 2,186,000.00 658,670.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,367.70 1,396.80 1,500.00 -7.33 % 1,390.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 140.00 0.00 500.00 -80.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 698,040.00 711,090.00 727,000.00 0.00 % 727,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

700.00 360.00 1,000.00 -64.00 % 360.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,571.00 2,321.00 3,500.00 -33.71 % 2,320.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,420.00 1,590.00 1,500.00 6.00 % 1,590.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 970.00 1,900.00 1,000.00 90.00 % 1,900.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,400.00 4,500.00 10,000.00 -55.00 % 4,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 39,691.50 116,628.40 40,000.00 191.55 % 116,620.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:40:17 หนา : 1/3



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

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,370.00 540.00 1,500.00 -64.00 % 540.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 765,670.20 848,326.20 796,500.00 865,320.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 12,000.00 18,000.00 12,000.00 50.00 % 18,000.00
     ดอกเบี้ย 264,094.30 177,053.59 264,000.00 -32.94 % 177,050.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 276,094.30 195,053.59 276,000.00 195,050.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 80.00 60.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 200.00 100.00 100.00 % 200.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80.00 260.00 500.00 600.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,700.00 1,562.00 2,000.00 -22.00 % 1,560.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,700.00 1,562.00 2,000.00 1,560.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 472,641.84 485,026.93 473,000.00 2.54 % 485,020.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,847,780.04 9,783,141.84 8,848,000.00 10.57 % 9,783,140.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,815,661.59 2,776,434.27 2,816,000.00 -1.41 % 2,776,430.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 66,749.79 32,445.91 67,000.00 -51.58 % 32,440.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,205,101.91 5,354,291.39 6,205,000.00 -13.71 % 5,354,290.00

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:40:17 หนา : 2/3



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

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 96,645.00 85,975.25 97,000.00 -11.37 % 85,970.00
     คาภาคหลวงแร 49,825.02 59,709.90 50,000.00 19.40 % 59,700.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 70,694.74 47,632.11 70,000.00 -31.96 % 47,630.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,137,418.00 1,452,822.00 2,137,000.00 -32.02 % 1,452,820.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,762,517.93 20,077,479.60 20,763,000.00 20,077,440.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,008,089.00 24,200,727.00 24,000,000.00 -2.24 % 23,461,360.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,008,089.00 24,200,727.00 24,000,000.00 23,461,360.00
รวมทุกหมวด 47,480,008.43 45,997,996.82 48,024,000.00 45,260,000.00

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:40:17 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,260,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 658,670 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 153,950 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับตามกฎหมายวาด้วยภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด

ภาษีป้าย จํานวน 504,720 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 865,320 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,390 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 727,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 360 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,320 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,590 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,900 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 116,620 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 540 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 195,050 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดอกเบี้ย จํานวน 177,050 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 600 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,560 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,560 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,077,440 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 485,020 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,783,140 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,776,430 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 32,440 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,354,290 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 85,970 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงแร จํานวน 59,700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 47,630 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,452,820 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,461,360 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,461,360 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรจริง ในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,586 149,529 120,000 81.88 % 218,250

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,200 6,800 8,746 -0.18 % 8,730

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,806,300 13,016,600 14,467,200 -17.05 % 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,559,000 4,577,600 4,601,600 -17.42 % 3,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 85,000 90,000 102,000 0 % 102,000

เงินสํารองจาย 299,844 70,972 400,000 -25 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 435,971

(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จํานวน     300,000       บาท  

300,000 300,000 0 0 % 0

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 300,000 0 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ

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

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 6,000 0 % 6,000

เงินสมทบกองทุนทดแทน 460 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

205,807 247,825 480,478 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 5,988 5,988 8,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 14,000 12,425 20,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 54,000 0 3,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 17,508,185 18,477,739 20,517,024 17,170,951
รวมงบกลาง 17,508,185 18,477,739 20,517,024 17,170,951
รวมงบกลาง 17,508,185 18,477,739 20,517,024 17,170,951

รวมแผนงานงบกลาง 17,508,185 18,477,739 20,517,024 17,170,951
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

471,240 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,610 42,120 42,150 -0.07 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,610 42,120 42,150 -0.07 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

122,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,508,090 1,627,200 1,627,200 -31.86 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,178,950 2,311,920 2,311,980 1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,057,308 2,168,520 2,300,520 4.01 % 2,392,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,630 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 931,340 873,175 916,680 13.44 % 1,039,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,500 48,815 60,000 20 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,300,778 3,342,510 3,529,200 3,756,720
รวมงบบุคลากร 5,479,728 5,654,430 5,841,180 5,550,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,720 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 49,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 46,860 81,635 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 46,860 88,355 107,000 130,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 466,918 53,645 68,050 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณ
ภายนอกอาคารที่ทําการอบต.

0 77,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่

0 77,000 136,000 23.53 % 168,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0 0 6,000 306.67 % 24,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 85,424 50,750 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 0 0 10,000 200 % 30,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 66,976 61,738 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา 115,182 93,600 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 800 87,400 % 700,000

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงานฯ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจํา

0 0 0 100 % 50,000

คาซื้อพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา        

3,000 1,000 0 0 % 0

ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

0 16,000 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 369,327.24 162,064 140,000 -64.29 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,106,827.24 592,797 978,850 1,690,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 300,597 282,047 430,000 -53.49 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,258 48,976 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 79,920 128,285 90,000 0 % 90,000

วัสดุกอสร้าง 23,434.92 35,062.93 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 26,700 6,400 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 304,254.09 250,935.1 262,000 -23.66 % 200,000

วัสดุการเกษตร 1,500 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 42,540 12,410 100,000 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 165,595 107,830 130,000 -38.46 % 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 962,799.01 871,946.03 1,202,000 810,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 474,680.99 425,098.95 490,000 -38.78 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 3,000 0 % 3,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,758.46 2,630.06 15,000 -80 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 21,278 13,054 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 128,504.86 137,007.64 180,000 -16.67 % 150,000
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 627,222.31 577,790.65 718,000 506,000
รวมงบดําเนินงาน 2,743,708.56 2,130,888.68 3,005,850 3,136,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 25,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิดเบาะนั่ง มีท้าว
แขน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 2,500 บาท

0 2,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 57,500 179,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 
บีทียู

0 36,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นโครงเหล็กสําหรับวางเครื่อง
เสียงและลําโพง

0 8,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ4ลิ้นชัก 0 15,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก

0 23,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กชนิดสองบานเปิด 0 27,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต็ะทํางานเหล็ก 0 4,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 5,800 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน ๑ ชุด งบ
ประมาณตั้งไว้ ๕,๘๐๐ บาท

5,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมแขวนผนัง 0 0 11,950 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ 0 0 3,400 -100 % 0

คาจัดซื้อรถเข็นสองล้อเอนกประสงค์โครง
เหล็ก

0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง 0 0 14,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า 0 0 27,800 -100 % 0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดไฟฟ้า 3,157 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะแบบ
ประมวลผล แบบที่ 2 

0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล

0 90,000 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 12,900 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,257 462,500 109,650 22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บอก
ทางเข้าสถานที่ราชการ ตําบลรองกาศ 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร บริเวณทางหลวง
หมายเลข 101 

0 10,800 0 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายแนะนําสถานที่ภายใน
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ   บ้าน
รองกาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร 

0 10,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมแบบ
เลื่อน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลรองกาศ  หมูที่ 4 ตําบล
รองกาศ อําเภอสูงเมนจังหวัดแพร

8,000 0 0 0 % 0

คาติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมแบบ
สวิงเดี่ยว  อาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารสวนตําบลรองกาศ  หมูที่ 4 ตําบล
รองกาศ อําเภอสูงเมนจังหวัดแพร

97,500 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลในอาคาร
หอประชุมองค์การบริหารสวนตําบลรองกา
ศ บริเวณที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบล
รองกาศ บ้านรองกาศ หมูที่ ๔ ตําบลรองกา
ศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

0 130,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 105,500 151,300 0 0
รวมงบลงทุน 177,757 613,800 109,650 22,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมิน
ผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,401,193.56 8,399,118.68 8,976,680 8,728,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 352,740 372,780 396,000 6.73 % 422,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 352,740 372,780 516,000 542,640
รวมงบบุคลากร 352,740 372,780 516,000 542,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,100 1,328.57 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,100 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทํา ปรับปรุง ทบทวน 
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 32,100 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 352,740 372,780 548,100 592,640
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 674,520 711,240 1,079,220 -11.7 % 952,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 3,780 -100 % 0

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 179,940 190,500 201,660 5.62 % 213,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 189,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 21,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,016,460 1,153,740 1,566,660 1,447,920
รวมงบบุคลากร 1,016,460 1,153,740 1,566,660 1,447,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 162,050 188,615 26.27 % 238,160

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 11,400
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 66,026 48,533 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 78,626 210,583 248,615 279,560
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 206,266 4,555 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ผู้ชวยธุรการ
กองคลัง

0 77,000 84,000 0 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี

0 42,000 44,000 90.91 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้

0 77,000 84,000 0 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

77,000 62,774 200,000 -50 % 100,000

คาใช้จายตามโครงการเตรียมความพร้อม
และดําเนินงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 29,780 11,122 44,420 12.56 % 50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา 28,200 20,600 70,000 0 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,850 11,930 50,000 0 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 343,096 306,981 596,420 642,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,297 52,598.8 30,000 133.33 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,870 20,750 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 105,167 73,348.8 100,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 526,889 590,912.8 945,035 1,061,560

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 

30,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิดLED ชนิด Network  แบบที่ 1 ( 27 
หน้า /นาที)

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 7,500 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะแบบ
ประมวลผลแบบที่ 1

22,000 0 44,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,800 16,400 44,000 22,000
รวมงบลงทุน 61,800 16,400 44,000 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,605,149 1,761,052.8 2,555,695 2,531,480
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 236,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 236,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 236,880

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 236,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,359,082.56 10,532,951.48 12,080,475 12,089,840
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 226,080 235,680 249,240 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 189,132 147,720 154,080 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,190 11,700 5,720 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 438,402 395,100 409,040 0
รวมงบบุคลากร 438,402 395,100 409,040 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,300 0 920 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,300 0 920 0
รวมงบดําเนินงาน 4,300 0 920 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 442,702 395,100 409,960 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 258,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 268,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 539,220
รวมงบบุคลากร 0 0 0 539,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 18,300 35,000 71.43 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 18,300 35,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

0 77,000 84,000 0 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.คาใช้จายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

0 0 600 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนนในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 20,000 -100 % 0
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คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 8,000 150 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเหตุ ชวง
เทศกาลปีใหม

10,510 17,130 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเหตุ ชวง
เทศกาลสงกรานต์

25,050 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม พ.ศ.๒๕๖๕

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้งชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหาร
สวนตําบลรองกาศ 

0 64,830 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 73,687.12 0 140,000 -64.29 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 109,247.12 158,960 282,600 204,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 4,800 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 24,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 23,600 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 47,600 4,800 200,000 110,000
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รวมงบดําเนินงาน 156,847.12 182,060 517,600 374,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์  35,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบ
เชื่อม

55,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 0 0 39,200 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงกล้องวงจรปิด 82,900 200,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 173,400 200,000 39,200 0
รวมงบลงทุน 173,400 200,000 39,200 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 330,247.12 382,060 556,800 913,220
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 772,949.12 777,160 966,760 913,220
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 882,000 838,770 1,199,441 43.82 % 1,725,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,004,320 1,028,400 1,057,920 3.85 % 1,098,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,900 47,700 41,720 60.35 % 66,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,940,220 1,932,370 2,341,081 2,932,500
รวมงบบุคลากร 1,940,220 1,932,370 2,341,081 2,932,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 55,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 98,000 86,515 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ประจําศูนย์ไอซีที อบต.รองกาศ

0 77,000 63,000 33.33 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
โรงเรียน

0 77,000 84,000 0 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 77,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน

0 77,000 84,000 0 % 84,000

รวมค่าใช้สอย 98,000 394,515 231,000 252,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 98,000 394,515 251,000 407,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 8,100 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 
บีทียู

0 36,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 
บีทียู 

0 0 46,100 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้นิรภัย 0 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 4,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสําหรับ
งานประมวลผล 

66,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,000 40,800 91,000 0
รวมงบลงทุน 74,000 40,800 91,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,112,220 2,367,685 2,683,081 3,339,500
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 491,288 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการรถรับสงนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลและศพด.อบต.รองกาศ

0 0 144,000 0 % 144,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ

162,935 120,660 287,570 41.18 % 406,000

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.รองกาศ

102,000 125,760 169,550 23.44 % 209,300

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 10,000 200 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 54,000

รวมค่าใช้สอย 756,223 246,420 611,120 843,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,000 0 0 0 % 0
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วัสดุงานบ้านงานครัว 19,100 0 40,000 546.82 % 258,729

คาอาหารเสริม (นม) 226,408.96 104,999.46 241,600 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 17,400 2,000 200 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 278,508.96 122,399.46 333,600 304,729
รวมงบดําเนินงาน 1,034,731.96 368,819.46 944,720 1,148,029

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ แบบมีพนักพิง  0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 10,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 1,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมชนิดแขวนผนัง ขนาด 18 
นิ้ว 

0 0 45,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 Ansi Lumens

0 26,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ 
Smart Tv

0 52,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

85,000 0 34,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 22,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,800 102,200 93,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารสวนตําบลรองกาศ ( หลังใหม ) บ้าน
รองกาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร

0 120,500 0 0 % 0

โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร 

0 0 249,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ ( หลัง
ใหม ) บ้านรองกาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

0 207,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 327,500 249,000 0
รวมงบลงทุน 86,800 429,700 342,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกอบรมการสานด้วยเส้นพลาสติ
คพิมพ์ลายเป็นของใช้โดยวิทยากรภายนอก

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

284,000 222,140 232,000 3.45 % 240,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศตาม
โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

28,500 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดตอนิมิต 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 342,500 222,140 262,000 270,000
รวมงบเงินอุดหนุน 342,500 222,140 262,000 270,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,464,031.96 1,020,659.46 1,549,220 1,418,029
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 100,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,576,251.96 3,388,344.46 4,232,301 4,857,529

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 120,000 0
รวมงบบุคลากร 0 0 120,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 120,000 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 475,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 475,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 700 17,042.86 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 700 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,396 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

.โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 50,000 -60 % 20,000
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสังคมสูงวัย ใสใจสุขภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 
COVID-19)และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเองตําบลรองกาศ

0 39,045 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,396 39,045 70,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 91,830 289,130 125,000 -36 % 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 13,339 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 91,830 302,469 135,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 98,226 341,514 205,700 290,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์

0 0 0 100 % 1,070,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีแบบฝอยละออง 
ชนิดสะพายหลัง 

0 14,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล 0 0 2,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของอ็อก
ซิเจนในเลือด 

0 0 3,600 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือด 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 0 0 0 100 % 350,000

คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบพกพา 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,700 18,100 1,420,000
รวมงบลงทุน 0 14,700 18,100 1,420,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านตอนิมิตร

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านแมสาย

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 11 บ้านรองกาศใต้

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านรองกาศ

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านรองกาศ

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านรองกาศ

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านรองกาศใต้

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านปงพร้าว

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7  บ้านดอนทัน

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านตอนิมิตร

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านตอนิมิตร

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

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 318,226 576,214 443,800 2,405,320
รวมแผนงานสาธารณสุข 318,226 576,214 563,800 2,405,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 320,640 339,540 362,640 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 121,360 20,770 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 4,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 466,000 364,310 482,640 0
รวมงบบุคลากร 466,000 364,310 482,640 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม

0 77,000 84,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 77,000 84,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 77,000 86,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 466,000 441,310 568,640 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 466,000 441,310 568,640 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 877,980 931,200 994,320 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 453,050 572,010 600,705 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,920 25,670 20,235 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,400,950 1,570,880 1,657,260 0
รวมงบบุคลากร 1,400,950 1,570,880 1,657,260 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 114,800 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 4,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,000 4,000 139,800 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,000 0 0 0 % 0

   ๑.คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ     
                          

37,540 500 30,000 -100 % 0

๒.คาจ้างเหมาบริการทั่วไป      0 640 10,000 -100 % 0

๓ .คาจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา   0 80,500 24,000 -100 % 0
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คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่

0 21,000 84,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,638 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา 14,000 8,250 19,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,540 6,327 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 144,718 117,217 227,600 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,500 8,707 50,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 22,530 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,590 64,790 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 40,090 96,027 120,000 0
รวมงบดําเนินงาน 187,808 217,244 487,400 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 7,500 3,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา

0 40,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ( จอภาพไมน้อยกวา 
19 นิ้ว )

30,000 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก

7,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์( Inkjet Printer ) 
สําหรับกระดาษ A3 

0 6,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,900 76,600 33,000 0
รวมงบลงทุน 37,900 76,600 33,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,626,658 1,864,724 2,177,660 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบรืการพนักงานซอมแซมและ
บํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

77,000 7,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 77,000 7,000 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,380 23,940 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 28,380 23,940 180,000 0
รวมงบดําเนินงาน 105,380 30,940 180,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 18,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดถนนพร้อมเครื่องยนต์ 25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสวานเจาะทําลาย 20,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกล้องระดับ 34,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,400 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางพลังแสง
อาทิตย์ Solar Cell- LED บ้านรองกาศ หมู
ที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร บริเวณสํานักงานองค์การบริหารสวน
ตําบลรองกาศ 

0 0 490,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 490,000 0
รวมงบลงทุน 98,400 0 490,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 203,780 30,940 670,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 382,541 466,170 533,280 2.41 % 546,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,479 32,670 32,235 -20.15 % 25,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 420,020 498,840 565,515 571,860
รวมงบบุคลากร 420,020 498,840 565,515 571,860
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -5 % 9,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,560 16,800 39,625 -92.43 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 7,560 16,800 49,625 12,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้างานเก็บ
ขยะ

91,000 119,000 84,000 0 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ

532,284.4 477,920.5 593,000 -19.06 % 480,000

คาจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่บันทึก
ข้อมูลและสนับสนุนงานจัดการขยะชุมชน

0 77,000 21,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานปฏิบัติการพัฒนาชุมชนและ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

163,700 77,000 21,000 -100 % 0

คาเชารถยนค์กะบะบรรทุก (แบบยกได้) 
ชนิด 6 ล้อ สําหรับขนขยะมูลฝอย

60,000 0 60,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

๑.โครงการสงเสริมการกําจัดขยะโดยมีสวน
รวมของประชาชน

0 44,955 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยการมีสวน
รวมของชุมชน

221,087 0 40,000 -25 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 220,000 -95.45 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,068,071.4 795,875.5 1,039,000 604,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 50,400 40,000 -25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,400 120,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 1,075,631.4 863,075.5 1,208,625 706,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมรถบรรทุกขยะโดยปรับเปลี่ยนชุดตู้เก็บ
ขยะชนิดอัดท้ายและอุปกรณ์

498,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 498,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 498,000 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,993,651.4 1,361,915.5 1,774,140 1,278,360
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,824,089.4 3,257,579.5 4,621,800 1,278,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 509,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 509,400
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  ๒.คาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริม
อาชีพให้กลุม องค์กร หรือประชาชน  0 29,996 0 0 % 0

๑. คาใช้จายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดหรือการอบรม การป้องกันการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0 15,900 0 100 % 30,000

คาใช้จายตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชนตําบลรองกาศ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 45,896 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 45,896 0 60,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบล
รองกาศตามโครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
อาชญากรรมในพื้นที่ตําบลรองกาศ

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 500,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 45,896 0 1,069,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 45,896 0 1,069,400
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

๒.โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเต้น
แอโรบิค 54,000 87,210 0 0 % 0

๓.คาใช้จายโครงการฝึกอบรมจัดกิจกรรม
การออกกําลังกายแกเด็กและเยาวชน ตําบล
รองกาศ

0 0 200 -100 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ(เต้นแอโรบิค) 

0 0 131,400 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 54,000 87,210 131,600 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 54,000 87,210 161,600 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 54,000 87,210 161,600 30,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชน

29,500 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมหลอ
เทียนพรรษาและสืบสานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา

0 7,428 20,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีแพรเมืองเกา วิถีแพร 
วิถีล้านนา 1,191 ปี

0 7,550 0 0 % 0

โครงการประเพณีนมัสการพระธาตุชอแฮ 
เมืองแพรแหตุงหลวง

23,300 27,700 0 0 % 0

โครงการประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย
มหาศากยมุนี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

23,300 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่
ตําบลรองกาศและงานประเพณีระดับอําเภอ

0 10,500 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 76,100 53,178 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 76,100 53,178 80,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 76,100 53,178 80,000 0
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130,100 140,388 241,600 30,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 435,720

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 157,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 2,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 637,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 637,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 137,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 157,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่

0 0 0 100 % 84,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 244,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 95,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 496,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 23,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 23,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,156,600
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 588,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 463,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,063,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,063,080

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 200,000
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วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 305,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 305,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างประตูเข้า-ออก สํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร  

0 0 98,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ  บ้านรอง
กาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร

0 341,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างกําแพง คสล. ป้องกันการ
พังทลายของดิน บริเวณไหลทางทั้ง 2 ข้าง 
ถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 10

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 จาก
ที่ดินนายสงวนศักดิ์  ศรีธิยศ ถึงที่ดิน จ.ส.อ. 
สังวร  จันทร์วิลัย

0 0 0 100 % 130,500

โครงการกอสร้างถนน คสล.พร้อมราวกันตก 
หมูที่ 7 จากบ้านนายจันทร์  อินพันธ์ ถึง
บ้านนางเป็ง  ฉลอม

0 0 0 100 % 195,900

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 1 สาย
เพื่อการเกษตรรองแวง จากที่นานายจํารัส  
ดวงตาดํา ถึงที่นานายสรเดช หงษ์รอน

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 2 สาย
เพื่อการเกษตรนากลาง จากที่นานายทอง  
ลาดเจริญ ถึงที่นานางสมร  พวงมณี

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 3 สาย
หลังป่าช้า หมูที่ 3 จากทอลอดเหลี่ยมห้วย
แมสาย ถึงที่นานายสมควร พงศ์พุฒิ

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 4 จาก
ที่ดินนางสุนันทา ฉลอม ถึงที่นานางอําพิน  
พันธุรัตน์

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 6 จาก
ที่ดินนางน้อย อุตสาห์ ถึงที่บ้านนายบรร  
ปัตตานี

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 8 สาย
เพื่อการเกษตรห้วยรองแวง จากที่นานาย
ปัน จํารูญ ถึงที่นานายอํานาจ  กาศเจริญ

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 สาย
เพื่อการเกษตร จากที่นานายวิรัตน์  เรือน
คํา ถึงที่นานายสมควร  พงศ์พุฒิ

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 
จากบ้าน นางนงลักษณ์  ใจการณ์ ถึงราง
ระบายน้ําเดิม

0 0 0 100 % 34,700

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 
จากบ้านนายชร  สุรจิต ถึงบ้านนางแสง
เดือน  สระทองพิมพ์

0 0 0 100 % 102,600

โครงการเทลาน คสล. บริเวณ อบต.รองกา
ศ

0 0 0 100 % 129,300

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. 
บ้านรองกาศ หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร บริเวณสี่แยกถนนเจริญ
จิต 

0 0 52,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. 
พร้อมเทพื้นคสล. บ้านรองกาศ หมูที่ 3 
ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
บริเวณข้างสระน้ําหมูบ้าน

0 0 32,000 -100 % 0
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1)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้าน
ตอนิมิตรหมูที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนาย
ประนอม  บุญถนอม ถึงบ้านนายปริญญา  
แก้วมา 

0 118,500 0 0 % 0

1.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านตอนิมิตร 
หมูที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนายเสนาะ  
เรือนคําถึงบ้านนายธันวา  วาสลัม

78,000 0 0 0 % 0

10) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านรองกาศใต้ หมูที่ 5 ตําบลรองกาศ 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้าน
นายวัง  วรรณสุทธิ์ ถึงบ้านนายการุณ  บุญ
ยงค์

0 77,500 0 0 % 0

12) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านปงพร้าว หมูที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนางผอง 
 อุตสาห์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายวร สุรวงค์

0 56,500 0 0 % 0
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12. โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านปงพร้า
ว หมูที่ 6 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากข้างป่าช้าปงพร้าว ถึงถนน
เลียบรองเตา

476,000 0 0 0 % 0

13.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านปงพร้าว หมูที่ 6 ตําบลรองกาศ. 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จากบ้านนายคํา
มูล ฝึกหัด ถึงบ้านนายเกตุ  สุระวงค์

126,500 0 0 0 % 0

14) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดอน
ทัน หมูที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณที่นานางเพี่ยม ยวง
แก้วถึงบริเวณที่นานายพิณ คชสาร

0 379,000 0 0 % 0

14.โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 
ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
จากที่นานายนพรัตน์ ฉลอม ถึงที่นานางเพี่
ยม ยวงแก้ว 

476,000 0 0 0 % 0

15)โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านตอนิ
มิตร หมูที่ 8 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณหน้าบ้านนายยอร์น 
ศรีใจวงศ์ถึงถนนเลียบคลองซอยชล
ประทานซอย 29 ขวา

0 151,000 0 0 % 0
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17) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านแม
สาย หมูที่ 10 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณถนนคอนกรีตเดิม 
ถึงบริเวณที่นานางยุพิน  บริสุทธิ์

0 252,500 0 0 % 0

18) โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรอง
กาศใต้ หมูที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนายมังกร  
แก้วพรม ถึงบริเวณที่ดินนายเจต  แก้วพรม

0 228,500 0 0 % 0

19 .โครงการกอสร้างถนน คสล. และวาง
ทอ คสล. พร้อมกอสร้างบอพัก คสล. บ้าน
รองกาศใต้ หมูที่ 11  ตําบลรองกาศ อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร จากบ้านนางบุญยก 
เวียงนิล ถึงบ้านนายเสนห์ แกนจันทร์  

264,000 0 0 0 % 0

2)โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านตอนิ
มิตร หมูที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร สายลําห้วยรองแวง 

0 110,944.71 0 0 % 0

2.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 
บ้านตอนิมิตร หมูที่ 1 ตําบลรองกาศ. 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้าน
นายเสนาะ  เรือนคําถึงบ้านนายสัญญา  
เรือนคํา

148,000 0 0 0 % 0
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20) โครงการกอสร้างถนนภายในบริเวณ
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ บ้านรอง
กาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร 

0 111,500 0 0 % 0

3)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้าน
รองกาศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร จากบริเวณที่ดินนายสม
บาน พงษ์พุฒิ ถึงลําเหมืองรองกาศ  

0 135,500 0 0 % 0

4) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านรองกาศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนาง
เผดิมศรี  จันทร์ศรี ถึงบ้านนางละเอียด 
เจริญรุงรัตน์ 

0 98,000 0 0 % 0

4.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 
บ้านรองกาศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ. อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนางปรา
เนตร  พงษ์พุฒิถึงบ้านนางศรีเวียง  แก้ว
ธรรมมานุกูล

128,000 0 0 0 % 0

5) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านรองกาศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนาย
ประกิจ  อุตสาห์ ถึงบ้านนายอําพล  กอง
เพชร 

0 92,000 0 0 % 0
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5.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 
บ้านรองกาศ หมูที่ ๒ ตําบลรองกาศ. 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้าน
นางป้อ  ประดับถึงบ้านนางละเอียด เจริญ
รุงรัตน์

187,000 0 0 0 % 0

6.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านรองกาศ 
หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านของนายชุมพล  
เจริญจิตถึงถนนเจริญจิตพัฒนา

238,000 0 0 0 % 0

7).โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านรองกาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนาย
บุญธรรม ไชยวุฒิ ถึงบ้านนายศักดา  พรม
อวน 

0 196,500 0 0 % 0

7.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านรองกาศ 
หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านของนายทวน 
กองสอนถึงบ้านนางจ๋า  ดวงตาดํา

116,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  05:41 หน้า : 56/69



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

8.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านรองกาศ 
หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านของนายศิลป์ 
ประทิศ

46,000 0 0 0 % 0

9)โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรองกา
ศใต้ หมูที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณหน้าบ้านนางแสง
เดือน สระทองพิมพ์ ถึงบริเวณที่นาของนาง
สอง  สุรจิต

0 60,000 0 0 % 0

9.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล
.พร้อมกอสร้างบอพัก คสล.  บ้านรองกาศ 
หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ. อําเภอสูงเมน  
จังหวัดแพร จากบ้านนายวินัย  ยิ้มแย้มถึง
ลําเหมืองสาธารณประโยชน์

259,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คศล. หมูที่ 3  ตําบล
รองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
 จากบ้านนายวิบูลย์ จิตผอง ถึงสวนนางสาย
ฝน ฟูวังหม้อ 

0 0 22,800 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดอนทัน 
หมูที่ ๗ ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณจากบ้านนายวิสุทธิ์ 
ฉลอม  ถึงบ้านนายจําเริญ เทพแสงจันทร์ 

0 33,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านตอนิมิต 
หมูที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร สายเพื่อการเกษตรรองแวง 

0 0 299,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านแมสาย  
หมูที่ 10 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร บริเวณที่นานายขจร  สอนทิ 

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรองกาศ 
หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร สายเพื่อการเกษตร 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรองกาศ 
หมูที่ ๒ ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณจากบ้านนายหาญ  
ประเทือง  ถึงบ้านนางแสวง ประดับ 

0 29,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรองกาศ 
หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจบาน 
ถึงที่ดินนางวัชรบูล พรหมพิทยรัตน์

0 0 170,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรองกา
ศใต้ หมูที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณจากบ้านนายก๋อน 
บุญยงค์  ถึงบ้านนางนภาภรณ์  สุรจิต 

0 83,790 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรองกา
ศใต้ หมูที่ 11 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณบ้านนางสาวจันทร์
ฟอง บุญยงค์  

0 33,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรองกา
ศใต้ หมูที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากบริเวณจากบ้านนางจิรา
ภรณ์  ทวมอ้น  ถึงที่นาของนางสอง  สุรจิต 

0 30,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านดอนทัน 
หมูที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร  ถนนสายเพื่อการเกษตรจาก
ถนน คสล.เดิม ถึงที่นานายสมควร  หยด
ย้อย 

0 0 498,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านตอนิมิตร 
หมูที่ 8 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร สายเพื่อการเกษตรรองแวง

0 0 493,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านตอนิมิตร
หมูที่ 9 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร สายเพื่อการเกษตรจากถนน 
คสล.เดิม ถึง ที่นานายหวัน กาวีวน 

0 0 300,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  05:41 หน้า : 59/69



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

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านแมสาย หมู
ที่ 10 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร ถนนสายเพื่อการเกษตรจากถนน คสล
.เดิม ถึง ที่นานายขจร  สอนทิ 

0 0 498,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนการเกษตร คสล. ห้วย
รองแวง ชวงหมูที่ 1 - 8 ตําบลรองกาศ 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

0 0 992,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน
รองกาศ หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร หน้าบ้านนายจํานงค์  สุข
ทรัพย์ 

0 0 56,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
ตอนิมิตร หมูที่ 9 ตําบลรองกาศ. อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพรจากบ้านนางทองหวาน กา
วีวน ถึงที่นานายนคร เรือนคํา

495,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
รองกาศใต้ หมูที่ 5 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร จากบ้านนายวัง  วรรณสุ
ทธิ์  ถึง บ้านนายการุณ  บุญยงค์ 

0 0 63,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้าน
ดอนทัน หมูที่ 7 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร จากบ้านนายสังวาล สีนา
ราช ถึง บ้าน น.ส.สายัณต์ พริบไหว 

0 0 98,500 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อม
บอพัก คสล.บ้านปงพร้าว หมูที่ 6 ตําบล
รองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จาก
บ้านนายทรง  ฝึกหัด ถึง บ้านนายสุทัศน์ สุ
รวงศ์ 

0 0 70,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างราวกันตก บ้านรองกาศใต้ 
หมูที่ 5  ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร บริเวณหน้าบ้านนายหริ่ง  เหรา

0 0 17,900 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรด้วยลูกรัง บ้านรอง
กาศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร  จากที่ดินนางวัชรบูล พรหม
พิทยรัตน์ ถึงที่ดินสาธารณะ 

0 0 19,600 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 3 ตําบล
รองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร           
          บริเวณข้างบ้านนายดาวเรือง  ดวง
ตาดํา (ซอย 7)

0 0 5,400 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บ้านตอนิ
มิตร หมูที่ 8 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร   บริเวณที่นานายมนตรี จํารูญ 

0 0 16,400 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมูที่ 5 
สายทางหน้าบ้านนายสมชาย  ผิวออน

0 0 0 100 % 17,800
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หมูที่ 
7 หน้าบ้านนายสุนทร  สุขทรัพย์

0 0 0 100 % 31,900

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลรองกาศ ( หลัง
เดิม ) เพื่อเป็นที่ทําการกองชาง บ้านรองกา
ศ หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร 

0 476,000 0 0 % 0

โครงการปรับเสริมผิวทางด้วยคอนกรีต หมู
ที่ 6 จากบ้านนายวิสุทธิ์ เสนากูล ถึง 
บริเวณหน้าบ้านนางรําเพย เสนากูล

0 0 0 100 % 58,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,037,500 3,094,734.71 4,145,600 2,700,700
รวมงบลงทุน 3,037,500 3,094,734.71 4,145,600 2,700,700

รวมงานก่อสร้าง 3,037,500 3,094,734.71 4,145,600 4,068,780
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,037,500 3,094,734.71 4,145,600 5,225,380
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

๑.คาใช้จายเพื่อสนับสนุนตาม
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรอง
กาศ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 16,000 275 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 16,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 16,000 90,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 16,000 90,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

๑.คาใช้จายเพื่อสนับสนุนโครงการรักป่า รัก
น้ํา รักแผนดิน    

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการประชารัฐรวมใจปลูก
ต้นไม้ให้แผนดิน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 40,000 150 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 130,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการขุดลอกลําเหมืองป่าคา บ้านตอนิ
มิตร หมูที่ 1 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากถนนสายเกษตร บ้านตอนิ
มิตร ถึงบริเวณลําเหมืองชลประทาน ซอย 
29 ขวา 

22,600 0 0 0 % 0

10.โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไกเลียบ
ลําห้วยแมสาย หมูที่ 3 จากโทกเก๊าโก๋ถึง
บริเวณหลังปั๊มพีทีรองกาศ

10,100 0 0 0 % 0

11.โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไก หมูที่ 
3,9 จากทางสายรองกาศ - คางาม ถึงรอง
ข้าวดอ

28,634 0 0 0 % 0

12.โครงการขุดลอกลําเหมืองทุงดอนทัน 
หมูที่ 5,11 จากแยกเหมืองกลางถึงทางสาย
รองกาศใต้ - ปงพร้าว

30,770.63 0 0 0 % 0
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13.โครงการขุดลอกลําเหมืองนากลาง หมูที่ 
5,11 ( ชวงที่ 1 ) จากแยกเหมืองงาบริเวณ
ที่นานายสุริยันต์  วรรณสุทธิ์ถึงถนนสาย
ดอนทัน - รองกาศใต้

15,011.89 0 0 0 % 0

14.โครงการขุดลอกลําเหมืองนากลาง หมูที่ 
5,11 ( ชวงที่ 2 ) จากถนนสายดอนทัน - 
รองกาศใต้ ถึงที่นานายแปลง สุรจิต

23,500 0 0 0 % 0

17.โครงการขุดลอกลําเหมืองแตลูกสุด ชวง
ที่ หมูที่ 10  จากทางหลวงหมายเลข 101
บริเวณข้างปั๊มพึทีบ้านแมสาย หมูที่ 10 ถึง
ลําห้วยแมสาย

38,000 0 0 0 % 0

18.โครงการขุดลอกลําเหมืองทอนายชัย หมู
ที่ 10  จากทางหลวงหมายเลข 101บ ริเวณ
ข้างปั๊มซัสโก้ บ้านแมสาย หมูที่ 10 ถึง
บริเวณสวนนายฤทธิ์

18,671.5 0 0 0 % 0

2.โครงการขุดลอกลําเหมืองป่าคา บ้านรอง
กาศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากถนนเลียบชลประทาน ซอย 
29 ขวา ถึงบริเวณด้านหลังโกลบอลเฮ้าส์ 

9,223.72 0 0 0 % 0
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3.โครงการขุดลอกลําเหมืองกลาง บ้านรอง
กาศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากถนนเลียบชลประทาน ซอย 
29 ขวา ถึงบริเวณด้านหลังร้านพอเพียง

16,916.38 0 0 0 % 0

4.โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไก บ้านรอง
กาศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร ตอจากลําเหมืองไส้ไก หมูที่ 1
เชื่อมลําเหมืองกลาง

25,900 0 0 0 % 0

6.โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไก บ้านรอง
กาศ หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จากโทกเก้าโก๋ ถึงบริเวณข้าง
ศูนย์โตโยต้ารองกาศ

14,862.51 0 0 0 % 0

7.โครงการขุดลอกลําเหมืองแตเก๊าตัน บ้าน
รองกาศ หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร จากแยกรองข้าวดอ ถึง
ทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณข้างโอทอ
ปสักทอง

31,300 0 0 0 % 0
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8.โครงการขุดลอกลําเหมืองแตลูกสุด(ชวงที่ 
1) บ้านรองกาศ หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จากแยกรองข้าว
ดอถึงทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณข้าง
ลานขายหินทราย

20,200 0 0 0 % 0

9.โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไกขนาน
เหมืองซอยชลประทานช้าย 29 ขวา ชวงหมู
ที่ 3 จากบริเวณข้างสวนนายเอนก ถึงข้าง
บ้านพอหนานสง 

14,339.71 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไก บ้านรองกา
ศ หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร   งบประมาณ 16,600 บาท

15,900 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไก หมูที่ 8 
จากถนนสายเลียบชลประทาน ซอย 30 ถึง
ที่นาของนายเล็ก จํารัส จํานวน 2 ชวง 
ความยาวรวม 770 เมตร มีปริมาณดินขุด
รวมไมน้อยกวา 808 ลูกบาศก์เมตร   งบ
ประมาณ 30,200 บาท

23,245 0 0 0 % 0
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โครงการขุดลอกลําเหมืองไส้ไก หมูที่ 8,9 
จากถนนสายเลียบชลประทาน ซอย 30 ถึง
เหมือง นาลุงชัย หมูที่ 9 งบประมาณ 
38,500 บาท

28,110 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองรองโปรง หมูที่ 3  
จากแยกเหมืองรองโป่ง ถึงบริเวณถนนทาง
เข้าบ้านคางาม หมูที่ 1 งบประมาณ 5,800 
บาท

5,700 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองรองโปรง หมูที่ 3 
จากแยกเหมืองแตเก๊าตัน ถึงบริเวณข้างแพ
ล้นปูนธนวัฒน์ งบประมาณ 15,700 บาท

14,149 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 407,134.34 0 0 0
รวมงบลงทุน 407,134.34 0 0 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 407,134.34 0 70,000 130,000
รวมแผนงานการเกษตร 407,134.34 0 86,000 220,000

รวมทุกแผนงาน 40,399,518.38 40,732,317.15 48,024,000 45,260,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

อําเภอสูงเมน   จังหวัดแพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,260,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,170,951 บาท
งบกลาง รวม 17,170,951 บาท

งบกลาง รวม 17,170,951 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 218,250 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงาน ในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,730 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม – ธันวาคม)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้อายุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่ 154
  ข้อ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่ 154
  ข้อ 3
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 102,000 บาท

เเพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ในเขต อบต.รองกาศ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่ 154
  ข้อ 4
(สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวมเทานั้น และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น
และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบอุทก
ภัย นํ้าทวมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
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รายจายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
. ไมน้อยกวา ร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจงหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาที่ตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร   สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 435,971 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่นพ .ศ. 2500โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปและมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตรเงินกู้เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546และแก้ไขเพิ่ม
เติม
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,728,840 บาท

งบบุคลากร รวม 5,550,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/  เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวน ตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่ม
 เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750  
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
 เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
   (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
 เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220  
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 134,640 บาท เงินคาตอบ
แทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ บริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือนจํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท เงิน คาตอบแทนรายเดือนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 อัตราๆ ละ 7,200
บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 777,600 บาท เงินคาตอบ
แทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200  
บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
 เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:45:12 หน้า : 7/124



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,756,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,392,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปจํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย เงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
 (1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12  เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
 - เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับ เงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ
  ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน คาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนง)
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
 (1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000
บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 84,000 บาท
 (2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 42,000 บาท
 (3) หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
 3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร บุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
 5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย เงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,039,920 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน อัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)   คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศก.อบต.จังหวัดแพร เรี่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30  กันยายน พ.ศ.2558
 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
           (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศก.อบต.จังหวัดแพร เรี่องหลักเกณฑการให้พนักงาน
จ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ( ฉบับที่ 2 ) ลง
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,136,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,200 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามที่ระเบียบกําหนดได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

(สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 49,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก  พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงเพื่อจายเป็นคา
ชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลฯ
(สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้ได้รับบํานาญ ที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงเพื่อจายเป็นคา
ชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลฯ
(สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร  ที่มีสิทธิ
ได้ตามระเบียบ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงเพื่อจายเป็นคา
ชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลฯ
(สํานักงานปลัด)

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลให้แกพนักงานสวน
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,690,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)
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คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารที่ทํา
การอบต.

จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทําความ
สะอาดบริเวณภายนอกอาคารที่ทําการอบต. 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2
 อัตรา ปฎิบัติหน้าที่ทําความสะอาดอาคารสถานที่ที่เป็นทรัพยสิน
อบต.รองกาศ ตลอดจนงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สํานักงานปลัด)
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คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 24,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใช้
จายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2549แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ รวม
ถึงคาใช้จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ  
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้
ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคา
ใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาท้องถิ่น
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2.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4. คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. คาใช้จายในการจัดหาอาหารสําหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรค
เรื้อน ของสถานบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
อาหาร นม อาหารเสริม สําหรับเด็กที่อยูในการสงเคราะหของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา 
7. คาใช้จายในพิธีเปดอาคารตางๆ หรือวันสําคัญตางๆของชาติ  
8. คาใช้จายจัดงาน  กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
 (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ อบต
. เคลื่อนที่โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที คาจ้างเหมาทําความ
สะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แกคาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพ
ตางๆ คาใช้จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
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. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 143
 ลําดับที่ 5
(สํานักงานปลัด)

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 142
 ลําดับที่ 3
(สํานักงานปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและบุคคลอื่นใดที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
(สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆในการฝึกอบรมและ
สัมนา สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและบุคคล
อื่นใดที่ได้รับคําสั่งให้เข้ารวมฝึกอบรมสัมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

- เโดยเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยว
กับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคา
น้ํามันเชื่อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการ
เลือกตั้ง  คาใช้จายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหับบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เก้าอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจ้างสถานที่และ
จ้าเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้านประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและ
ที่เลือกตั้ง  คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หน้ากากอนามัย เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจํา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 142
 ลําดับที่ 1
(สํานักงานปลัด)
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ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย คาจ้างเหมาบริการ
พนักงาน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาเชาอุปกรณตาง คา
บํารุงรักษาอุปกรณ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการบริหารจัดการ
ศูนย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชน พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 147
 ลําดับที่ 21
(สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
 สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 810,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องเย็บกระดาษ เป็ก กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาถูพื้น ไม้กวาด ถุงขยะ ถังขยะ ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐ หรือ ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน ตลับ
ลูกปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
นํ้ารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:45:13 หน้า : 29/124



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธพืช ปุ๋ย ฯลฯซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุดับเพลิง ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุที่ไมสามารถจําแนกจัดอยูในวัสดุอื่น
ได้ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 506,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานที่ที่อยูในความควบ
คุมดูแลของ อบต. รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เป็นต้น(ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค
.2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคานํ้าประปาของสํานักงาน และสถานที่ที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของ อบต. รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น(ตั้งจายตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว
. 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เป็นต้น(ตั้งจายตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข เชนคาฝากสงไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร เป็นต้น(ตั้งจายตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลว. 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จายใน
การบริการอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆฯลฯ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกันเชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น(ตั้งจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใช้ประชาสัมพันธข้อมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  และการสร้าง
การรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาว
สาร เผยแพรข้อมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู้
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรข้อมูลขาวสาร เพื่อให้
ข้อมูลเป็นไปอยางถูกต้องและครบถ้วน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุคสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1
 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท เป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2563
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:45:13 หน้า : 35/124



งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

การจ้างองคกรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอในการให้บริการ
สาธารณะ  ตามหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
 ที่ มท 0809.3/ว 141  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2548  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและคาหนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท
.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548  จํานวน 1
 ฉบับ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 145
 ลําดับที่ 14
(สํานักงานปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 592,640 บาท
งบบุคลากร รวม 542,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 542,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย เงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
 (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แก พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และกอบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
 ลงวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ.2558 เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนตําบล      
    และ   พนักงานจ้าง 
    เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน  
     รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการ    
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
      รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการจัดทํา ปรับปรุง ทบทวน แผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและสนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัด
ทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรม โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปดและ
ปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัด
ทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 144
 ลําดับที่ 11
(สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,531,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,447,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 952,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ในสังกัดกองคลัง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผ้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองคลัง)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 213,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ลูกจ้างประจําประจําปในสังกัดกองคลัง ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง   จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศก.อบต.จังหวัดแพร เรี่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30  กันยายน พ.ศ.2558
 (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และกอบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
 ลงวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ.2558 เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,061,560 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 279,560 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 238,160 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน 138,160 บาท
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนตําบล      
    และ   พนักงานจ้าง 
    เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน  
     รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการ    
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
      รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน  100,000  บาท   ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ
สั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ  - เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงเพื่อจายเป็นคา
ชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลฯ
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 642,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ผู้ชวยธุรการกองคลัง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการปฎิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการกองคลัง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการปฎิบัติหน้าที่
ชวยเหลืองานกองคลัง ด้านการเงินและบัญชีตางเชนงานบันทึก
ข้อมูล หรือตามที่รับมอบหมาย
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการปฎิบัติชวย
เหลืองานกองคลัง ด้านงานจัดเก็บรายได้ เชนงานบันทึก
ข้อมูล งานชวยเหลือเขียนใบเสร็จคาขยะหรือตามที่รับมอบหมาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประกอบด้วยคาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ คาวัสดุตางและคาใช้จายอื่นที่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ
    เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 145
 ลําดับที่ 13
(กองคลัง)

คาใช้จายตามโครงการเตรียมความพร้อมและดําเนินงานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการเตรียมความ
พร้อมและดําเนินงานภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างประกอบด้วยคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ คาวัสดุตางและคาใช้จายอื่นที่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 147
 ลําดับที่ 20
(กองคลัง)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและบุคคลอื่นใดที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
(กองคลัง)

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆในการฝึกอบรมและ
สัมนา สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและบุคคล
อื่นใดที่ได้รับคําสั่งให้เข้ารวมฝึกอบรมสัมนา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
 สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องเย็บกระดาษ เป็ก กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุคสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1
 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท เป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2563
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 236,880 บาท
งบบุคลากร รวม 236,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 236,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 236,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป  (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 913,220 บาท

งบบุคลากร รวม 539,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 539,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 258,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

   (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  20,000 บาท      
    เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนตําบล      
    และ   พนักงานจ้าง 
    เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน  
     รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการ    
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
      รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
(2) เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จํานวน  40,000  บาท  
ได้แก (1) อาสาสมัครขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่ได้
รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแหง
นั้น  (2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่
ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น
แหงนั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจํารถบรรทุกน้ํา จํานวน 84,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ปฏิบัติงาน
ประจํารถบรรทุกน้ํา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในชวงเทศกาลสงกรานตโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปดและปด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 10
(สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๕ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในชวงเทศกาลปใหมโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปดและปด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 9
(สํานักงานปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและบุคคลอื่นใดที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
(สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
 สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน ตลับ
ลูกปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
นํ้ารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุดับเพลิง ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุจราจร ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,339,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,932,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,932,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,725,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการสําหรับพนักงานครู ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา         พ.ศ
. 2547
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,098,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 66,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แก พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และกอบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
 ลงวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ.2558 เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล ฯลฯ เป็นต้น
(สํานักงานปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง
ราชการ (ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ลว. 3 ก.ค. 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลว. 25 พ.ค.2549)
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแลระบบคอมพิวเตอรประจําศูนยไอซีที อบต
.รองกาศ

จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการปฎิบัติงาน
ชวยเหลือดูแลระบบคอมพิวเตอรประจําศูนยไอซีที อบต.รองกาศ
 หรือตามที่รับมอบหมาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารโรงเรียน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทําความ
สะอาดบริเวณอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.รองกาศ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สํานักงานปลัด
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คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการชวยเหลือ
ด้านงานธุรการโรงเรียนอนุบาล อบต.รองกาศ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องเย็บกระดาษ เป็ก กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาถูพื้น ไม้กวาด ถุงขยะ ถังขยะ ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุดับเพลิง ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,418,029 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,148,029 บาท

ค่าใช้สอย รวม 843,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรถรับสงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศพด.อบต
.รองกาศ

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรถรับสงนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
และศพด.อบต.รองกาศ  จํานวน 2 คัน อัตราคาจ้างเดือน
ละ 12,000 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สํานักงานปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

จํานวน 406,000 บาท

             - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา เชน การปรับปรุง หลักสูตรสถาน
ศึกษา คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ แยกเป็นรายการ ดังนี้
 (1) คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท
             เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
  ( 2) คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  ตั้งไว้  9,600  บาท
       เพื่อจายเป็นคาใช้จายอินเตอรเน็ตของโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
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 ( 3 ) คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ในโรงเรียน ตั้ง
ไว้  20,000  บาท
  เพื่อจายเป็นคาพัฒนาแหลงเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลรองกาศ   
            (4) คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. ตั้งไว้  20,400  บาท
     เพื่อจายเป็นคาพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
  (5)  คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  ตั้งไว้  180,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
 (6) คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งไว้ 126,000  บาท     
              (6.1)  คาจัดการเรียนการสอนรายหัว ตั้งไว้  76,500
  บาท
            เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล  องคการบริหารสวน
ตําบลรองกาศ
    (6.2)  คาหนังสือเรียน ตั้งไว้  9,000  บาท
  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลรองกาศ
   (6.3)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว้  9,000  บาท
 เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้
ปกครอง เพื่อนําไปเลือกซื้ออุปกรณการเรียนที่จําเป็นต้องใช้ใน
การเรียนการสอนได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาล
   (6.5)  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้  18,000
  บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆในการ
พัฒนาผู้เรียน
    (6.6)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้  13,500  บาท เพื่อจาย
เป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ให้กับเด็กเล็กหรือผู้ปกครอง เพื่อนําไป
เลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนหรือเข็มขัดรองเท้า ถุงเท้า ชุด
กีฬา ฯลฯ
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    (7)  คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จํานวน   30,000  บาท
        เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 191
 ลําดับที่ 130

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.รองกาศ

จํานวน 209,300 บาท

                 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
.รองกาศแยกเป็นรายการดังนี้
 (1)  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับพัฒนาศูนยเด็ก
เล็ก  ตั้งไว้  51,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
 (2) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ตั้งไว้  11,300  บาท
แยกเป็นรายการดังนี้
  (2.1)  คาหนังสือเรียน ตั้งไว้  2,000  บาทเพื่อจายเป็นคา
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
  (2.2)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว้  2,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณการเรียน ให้กับเด็กเล็กหรือผู้ปกครอง เพื่อนําไปเลือกซื้อ
อุปกรณการเรียนที่จําเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน ได้ตาม
ความต้องการให้เหมาะสมกับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
  (2.3)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้  3,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาเครื่องแบบนักเรียน ให้กับเด็กเล็กหรือผู้ปกครอง เพื่อนําไป
เลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนหรือเข็มขัดรองเท้า ถุงเท้า ชุด
กีฬา ฯลฯ
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  (2.4)  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้  4,300  บาทเพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาผู้
เรียน
  (3)  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
ตั้งไว้  147,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
รองกาศ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 16

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันกับสถานศึกษาและ
หนวยงานเครือขายทั้งในด้านวิชาการและปฏิบัติ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2527
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 237
 ข้อ 125

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 54,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
 สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 304,729 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 258,729 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  เป็นต้น สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลรองกาศ
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:45:13 หน้า : 74/124



วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก หุนจําลอง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่น ๆ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว
. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  จํานวน  5  โรงเรียน  (โรงเรียนบ้าน
ชุมชนบ้านรองกาศ,  โรงเรียนบ้านรองกาศใต้,โรงเรียนบ้านแม
สายดอนทัน,  โรงเรียนบ้านปงพร้าว,โรงเรียนวัดตอนิมิตร )  อัตรา
มื้อละ 21  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 189
 ข้อ 121
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดตอนิมิต จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมจักสานไม้ไผ โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จาย
ในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 11 หน้า 18 ข้อ 1
(สํานักงานปลัด)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องเย็บกระดาษ เป็ก กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,405,320 บาท

งบบุคลากร รวม 475,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แก พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และกอบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
 ลงวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ.2558 เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:45:13 หน้า : 80/124



งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น จํานวน 120,000  บาท
(1) เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น  หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคา
ตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  จํานวน  120,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ รวมทั้งคา
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  คาใช้จายเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PN 2.5  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

.โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คา
วัสดุ  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ํา
ดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 215
  ลําดับที่ 22
(สํานักงานปลัด
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว 
ประจําป 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสงเสริมผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว ประจําป พ.ศ. 2565 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้
จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 11 หน้า 17 ข้อ 1
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสังคมสูงวัย ใสใจสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสังคมผู้สูงวัยใสใจสุขภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้
จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 25522) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 215
  ข้อที่ 22
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน เวชภัณฑ ชุดเครื่องมือการแพทย ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผู้ปฏิบัติ
งาน เชน ชุดพนสารเคมี ถุงมือยาง รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เขา ผ้า
ปดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ พ
.ศ. 2560)
(สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 1,420,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,420,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

จํานวน 1,070,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต    จํานวน 1 คัน 
- โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ   
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 11 หน้า 20 ข้อ 2
(สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5
 ลิตร  จํานวน 10 เครื่อง ๆละ 35,000 บาท
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ)
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565)แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 11 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านตอนิ
มิตร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านตอนิ
มิตร   หมูที่ 1 ตําบลรองกาศ สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213 
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านแม
สาย

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านแม
สาย   หมูที่ 10 ตําบลรองกาศ   สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 11 บ้านรอง
กาศใต้

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านรองกา
ศใต้ หมูที่ 11 ตําบลรองกาศ   สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านรอง
กาศ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านรองกาศ
   หมูที่ 2 ตําบลรองกาศ  สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านรอง
กาศ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านรองกาศ
   หมูที่ 3 ตําบลรองกาศ สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213 
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านรอง
กาศ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านรองกาศ
   หมูที่ 4 ตําบลรองกาศ  สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564  จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213 
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านรอง
กาศใต้

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านรองกา
ศใต้   หมูที่ 5 ตําบลรองกาศ   สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านปง
พร้าว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านปงพร้าว
   หมูที่ 6  ตําบลรองกาศ  สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564  จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7  บ้านดอน
ทัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านดอน
ทัน   หมูที่ 7 ตําบลรองกาศ  สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564   จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านตอนิ
มิตร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านตอนิ
มิตร   หมูที่ 8 ตําบลรองกาศ   สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213 
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านตอนิ
มิตร

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านตอนิ
มิตร   หมูที่ 9 ตําบลรองกาศ   สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 จํานวน  20,000  บาท  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 213
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,278,360 บาท

งบบุคลากร รวม 571,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 571,860 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 546,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 25,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แก พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และกอบต.ที่ มท.0809.3/ว.1372
 ลงวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ.2558 เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 706,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจายตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอนแทนอื่น พ.ศ.2544 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557)
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง(ตั้งจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลว. 15 พ.ค
. 2550 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของอปท.
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 604,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้างานเก็บขยะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการชวยเหลือเก็บ
ขนขยะ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)

คาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ โดยการมีสวนรวมของชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการกําจัด
ขยะโดยมีสวนรวมของประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่ 220
  ข้อ 4
( สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
 สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน ตลับ
ลูกปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
นํ้ารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,069,400 บาท

งบบุคลากร รวม 509,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 509,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปจํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย เงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ป
งบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)   คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12  เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศก.อบต.จังหวัดแพร เรี่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30  กันยายน พ.ศ.2558
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศก.อบต.จังหวัดแพร เรี่องหลักเกณฑการให้พนักงาน
จ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ) ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558
 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

๑. คาใช้จายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือการอบรม การ
ป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ
การอบรม การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม นํ้าดื่มนํ้าใช้ในการดําเนินโครงการ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่ 148
  ข้อ 4
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  05:45:13 หน้า : 101/124



คาใช้จายตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลรองกาศ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชนตําบลรองกาศ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนินโครงการ คา
จ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่ 161
  ข้อ 7
(สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยง
ในเขตตําบลรองกาศตามโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในพื้นที่ตําบลรองกาศ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปด ( CCTV) พร้อมติดตั้ง
บริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบลรองกาศตามโครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศนวงจรปด ( CCTV) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรมในพื้นที่ตําบลรองกาศ ตามแบบที่อบต.รองกา
ศกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2552
2.) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 แก้ไขเพิ่ม
เติม ( ฉบับที่ 11 ) หน้าที่ 16  ข้อ 1
( สํานักปลัด )
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ไม้
แบดมินตัน ลูกขนไกฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ของ อปท.)
 (สํานักงานปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,156,600 บาท

งบบุคลากร รวม 637,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป (ตั้งจายตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอื่น พ.ศ.2544
 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557)
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
 3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร บุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
 5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย เงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้าง
(ตั้งจายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างพ.ศ
.2547 ลว. 12 พ.ค. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ลว. 19 ส.ค. 2558)
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศก.อบต.จังหวัดแพร เรี่องหลักเกณฑการให้พนักงาน
จ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว( ฉบับที่ 2 ) ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 496,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 137,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ เป็นต้น
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง
ราชการ (ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ลว. 3 ก.ค. 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลว. 25 พ.ค.2549)
 (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 244,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายตางๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทําความ
สะอาดบริเวณอาคารที่ทําการกองชาง อบต.รองกาศ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ เชนคาธรรมเนียม
ตอใบอนุญาตการใช้น้ําบาดาล คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน
อื่นในการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใช้
จายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2549แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและบุคคลอื่นใดที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆในการฝึกอบรมและ
สัมมนา สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
บุคคลอื่นใดที่ได้รับคําสั่งให้เข้ารวมฝึกอบรมสัมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย 
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องเย็บกระดาษ เป็ก กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(กองชาง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาถูพื้น ไม้กวาด ถุงขยะ ถังขยะ ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 23,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 23,200 บาท

เพื่อจายจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  ตามคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 5,800
 บาท เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 4,068,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,063,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,063,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 588,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป (ตั้งจายตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอนแทนอื่น พ.ศ.2544
 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557)
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้าง
(ตั้งจายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างพ.ศ
.2547 ลว. 12 พ.ค. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ลว. 19 ส.ค. 2558)
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างจํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศก.อบต.จังหวัดแพร เรี่องหลักเกณฑการให้พนักงาน
จ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว( ฉบับที่ 2 ) ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ดิน ดินลูกรัง หินคลุก ยาง
มะตอยผสมสําเร็จ น้ํายางมะตอย ไม้ตางๆ นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐ หรือ ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(กองชาง)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํารวจ เชนเทปวัดระยะ ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,700,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างกําแพง คสล. ป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณ
ไหลทางทั้ง 2 ข้าง ถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 10

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างกําแพง คสล. หนา 0.15 ม. สูง 0.75 ม
. ยาว 297 ม. ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบ
ประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 13 ข้อ 1 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 จากที่ดินนายสงวนศักดิ์  ศรี
ธิยศ ถึงที่ดิน จ.ส.อ. สังวร  จันทรวิลัย

จํานวน 130,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะ
ทาง 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 240 ตร.ม.ตาม
แบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 130,500บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 14 ข้อ 1 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.พร้อมราวกันตก หมูที่ 7 จากบ้านนาย
จันทร  อินพันธ ถึงบ้านนางเป็ง  ฉลอม

จํานวน 195,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.5 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 55 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  192.50 ตร.ม. ตามแบบ
ที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 195,900 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 10 ข้อ 1 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 1 สายเพื่อการเกษตรรองแวง จาก
ที่นานายจํารัส  ดวงตาดํา ถึงที่นานายสรเดช หงษรอน

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 115  ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 460 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 3 ข้อ 1 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 2 สายเพื่อการเกษตรนากลาง จาก
ที่นานายทอง  ลาดเจริญ ถึงที่นานางสมร  พวงมณี

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 115 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 460 ตร.ม. 
ตามแบบที่ อบต.รองกาศกําหนด งบประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 4 ข้อ 1 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 3 สายหลังป่าช้า หมูที่ 3 จากทอ
ลอดเหลี่ยมห้วยแมสาย ถึงที่นานายสมควร พงศพุฒิ

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 115  ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 460 ตร.ม.  ตามแบบ
ที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 5 ข้อ 1 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 4 จากที่ดินนางสุนันทา ฉลอม ถึงที่
นานางอําพิน  พันธุรัตน

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 115  ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 460 ตร.ม.   ตามแบบที่ อบ
ต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 6 ข้อ 1 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 6 จากที่ดินนางน้อย อุตสาห ถึงที่
บ้านนายบรร  ปัตตานี

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 115 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 460 ตร.ม.
  ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 9 ข้อ 1 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 8 สายเพื่อการเกษตรห้วยรองแวง 
จากที่นานายปัน จํารูญ ถึงที่นานายอํานาจ  กาศเจริญ

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 115 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 460 ตร.ม.   ตามแบบ
ที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 11 ข้อ 1 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 สายเพื่อการเกษตร จากที่นานาย
วิรัตน  เรือนคํา ถึงที่นานายสมควร  พงศพุฒิ

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 115 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 460 ตร.ม.
  ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 12 ข้อ 1 (กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 จากบ้าน นางนงลักษณ  
ใจการณ ถึงรางระบายน้ําเดิม

จํานวน 34,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ปากกว้าง 0.20 ม
. ลึกไมน้อยกวา 0.30 ม. ยาว 17 ม. ตามแบบที่ อบต.รองกาศ
 กําหนด งบประมาณ 34,700 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 7 ข้อ 2 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 จากบ้านนายชร  สุรจิต 
ถึงบ้านนางแสงเดือน  สระทองพิมพ

จํานวน 102,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ปากกว้าง 0.20 ม
. ลึกไมน้อยกวา 0.30 ม. ยาว 50 ม. ตามแบบที่ 
อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 102,700 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 7 ข้อ 3 (กองชาง)

โครงการเทลาน คสล. บริเวณ อบต.รองกาศ จํานวน 129,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเทลาน คสล. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 320.20 ตร.ม.ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบ
ประมาณ 129,300 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 15 ข้อ 1 (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมูที่ 5 สายทางหน้าบ้านนายสม
ชาย  ผิวออน

จํานวน 17,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายผิวจราจรถนน คสล. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่
ไมน้อยกวา 39.50 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบ
ประมาณ 17,800 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 8 ข้อ 1 (กองชาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หมูที่ 7 หน้าบ้านนายสุนทร  
สุขทรัพย

จํานวน 31,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.60 ม
. ยาว 27 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 43.20 ตร.ม.   
ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 31,900 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 10 ข้อ 2 (กองชาง)
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โครงการปรับเสริมผิวทางด้วยคอนกรีต หมูที่ 6 จากบ้านนายวิสุทธิ์ 
เสนากูล ถึง บริเวณหน้าบ้านนางรําเพย เสนากูล

จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.2 - 3.8
 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 108 ตร.ม
. ตามแบบที่ อบต.รองกาศ กําหนด งบประมาณ 58,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 9 ข้อ 2 (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

๑.คาใช้จายเพื่อสนับสนุนตามโครงการ/กิจกรรมของศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลรองกาศ

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อสนับสนุนตามโครงการ/กิจกรรมของ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่ 141  
ข้อ 5
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธพืช ปุ๋ย ฯลฯซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ของ อปท.)
สํานักงานปลัด

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการประชารัฐรวมใจปลูกต้นไม้ให้แผนดิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการประชารัฐ
รวมใจปลูกต้นไม้ให้แผนดิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้ ปุ๋ย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
รณรงค คานํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนินโครงการ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่ 219 
ข้อ 6
(สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ. – ตําบลรองกาศ)  เพื่อสนองพระราช
ดําริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อดําเนิน
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อง
ถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษและใช้ประโยชน
ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนยข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนใน
การอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรม
พืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนาธรรมภูมิปัญหารวมในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญหาตําบลวังโพธิ์  เป็นการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ฯลฯ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่ 218
  ข้อ 4
(สํานักงานปลัด)
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สวนที่  3 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

218,250

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,730

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

435,971

(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

300,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

6,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

218,250

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,730

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

435,971

(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

300,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

6,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,005,240 258,000 1,725,000 355,320 389,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 213,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,363,920 268,320 1,098,600 108,000 546,120 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,000 12,900 66,900 12,000 25,740 12,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

268,160 60,000 50,000 120,000 9,500

คาเบี้ยประชุม 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,023,720 7,756,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 213,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 620,760 4,113,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

14,000 251,540

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

137,000 644,660

คาเบี้ยประชุม 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

60,600 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

1,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 20,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 50,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดบริเวณภาย
นอกอาคารที่ทําการอบ
ต.

168,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่

168,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

53,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 85,600

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

1,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 50,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดบริเวณภาย
นอกอาคารที่ทําการอบ
ต.

168,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่

84,000 252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการปฎิ
บัติหน้าที่ผู้ชวยธุรการ
กองคลัง

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้

84,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ

24,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

700,000

คาใช้จายตามโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการปฎิ
บัติหน้าที่ผู้ชวยธุรการ
กองคลัง

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้

84,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ

24,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

700,000

คาใช้จายตามโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

คาใช้จายตามโครงการ
เตรียมความพร้อมและ
ดําเนินงานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

100,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000

คาใช้จายในการจัดทํา 
ปรับปรุง ทบทวน แผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 30,000

คาใช้จายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

คาใช้จายตามโครงการ
เตรียมความพร้อมและ
ดําเนินงานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

100,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000

คาใช้จายในการจัดทํา 
ปรับปรุง ทบทวน แผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

180,000

คาใช้จายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานฯ พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจํา

50,000

ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 50,000 54,000 10,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

84,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ปีใหม พ.ศ.๒๕๖๕

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานฯ พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจํา

50,000

ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 264,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

84,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ปีใหม พ.ศ.๒๕๖๕

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์
ประจําศูนย์ไอซีที อบต
.รองกาศ

84,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
โรงเรียน

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน

84,000

คาจ้างเหมาบริการรถรับ
สงนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลและศพด.อบต
.รองกาศ

144,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
สําหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารสวน
ตําบลรองกาศ

406,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์
ประจําศูนย์ไอซีที อบต
.รองกาศ

84,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
โรงเรียน

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน

84,000

คาจ้างเหมาบริการรถรับ
สงนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลและศพด.อบต
.รองกาศ

144,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
สําหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารสวน
ตําบลรองกาศ

406,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.รองกาศ

209,300

.โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว 
ประจําปี 2565

10,000

โครงการสังคมสูงวัย ใส
ใจสุขภาพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

30,000

คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไปปฏิบัติหน้างานเก็บ
ขยะ

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ

480,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.รองกาศ

209,300

.โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว 
ประจําปี 2565

10,000

โครงการสังคมสูงวัย ใส
ใจสุขภาพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

30,000

คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไปปฏิบัติหน้างานเก็บ
ขยะ

84,000

คาจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ

480,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ โดยการมี
สวนรวมของชุมชน

30,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  05:46:00 หน้า : 16/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

๑. คาใช้จายเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดหรือการอบรม การ
ป้องกันการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

30,000

คาใช้จายตามโครงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลรองกาศ

30,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตาง ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

๑.คาใช้จายเพื่อสนับ
สนุนตาม
โครงการ/กิจกรรมของ
ศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลรอง
กาศ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

๑. คาใช้จายเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดหรือการอบรม การ
ป้องกันการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

30,000

คาใช้จายตามโครงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลรองกาศ

30,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตาง ๆ

50,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 30,000

๑.คาใช้จายเพื่อสนับ
สนุนตาม
โครงการ/กิจกรรมของ
ศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลรอง
กาศ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ประชารัฐรวมใจปลูก
ต้นไม้ให้แผนดิน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 270,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 278,729

วัสดุกอสร้าง 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 50,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 20,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 50,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000 6,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุการศึกษา 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
ประชารัฐรวมใจปลูก
ต้นไม้ให้แผนดิน

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,000 425,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 130,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 378,729

วัสดุกอสร้าง 200,000 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุการเกษตร 60,000 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 230,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุอื่น 16,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุการศึกษา 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 30,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ
คสําหรับงานประมวลผล

44,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ
คสําหรับงานประมวลผล

44,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุก
เฉิน(รถกระบะ)ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์

1,070,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาจัดซื้อเครื่อง
ผลิตออกซิเจน ขนาด 5 
ลิตร

350,000

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อม
ติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงใน
เขตตําบลรองกาศตาม
โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอาชญากรรมใน
พื้นที่ตําบลรองกาศ

500,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุก
เฉิน(รถกระบะ)ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์

1,070,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาจัดซื้อเครื่อง
ผลิตออกซิเจน ขนาด 5 
ลิตร

350,000

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อม
ติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงใน
เขตตําบลรองกาศตาม
โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอาชญากรรมใน
พื้นที่ตําบลรองกาศ

500,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

23,200 23,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันการพัง
ทลายของดิน บริเวณ
ไหลทางทั้ง 2 ข้าง ถนน
เพื่อการเกษตร หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 11 จากที่ดิน
นายสงวนศักดิ์  ศรีธิยศ 
ถึงที่ดิน จ.ส.อ. สังวร  
จันทร์วิลัย

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.พร้อมราวกันตก 
หมูที่ 7 จากบ้านนาย
จันทร์  อินพันธ์ ถึงบ้าน
นางเป็ง  ฉลอม

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 1 สายเพื่อ
การเกษตรรองแวง จาก
ที่นานายจํารัส  ดวงตา
ดํา ถึงที่นานายสรเดช 
หงษ์รอน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันการพัง
ทลายของดิน บริเวณ
ไหลทางทั้ง 2 ข้าง ถนน
เพื่อการเกษตร หมูที่ 10

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 11 จากที่ดิน
นายสงวนศักดิ์  ศรีธิยศ 
ถึงที่ดิน จ.ส.อ. สังวร  
จันทร์วิลัย

130,500 130,500

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.พร้อมราวกันตก 
หมูที่ 7 จากบ้านนาย
จันทร์  อินพันธ์ ถึงบ้าน
นางเป็ง  ฉลอม

195,900 195,900

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 1 สายเพื่อ
การเกษตรรองแวง จาก
ที่นานายจํารัส  ดวงตา
ดํา ถึงที่นานายสรเดช 
หงษ์รอน

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 2 สายเพื่อ
การเกษตรนากลาง จาก
ที่นานายทอง  ลาด
เจริญ ถึงที่นานางสมร  
พวงมณี

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 3 สายหลัง
ป่าช้า หมูที่ 3 จากทอ
ลอดเหลี่ยมห้วยแมสาย 
ถึงที่นานายสมควร พงศ์
พุฒิ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 4 จากที่ดิน
นางสุนันทา ฉลอม ถึงที่
นานางอําพิน  พันธุรัตน์

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 6 จากที่ดิน
นางน้อย อุตสาห์ ถึงที่
บ้านนายบรร  ปัตตานี

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 8 สายเพื่อ
การเกษตรห้วยรองแวง 
จากที่นานายปัน จํารูญ 
ถึงที่นานายอํานาจ  กา
ศเจริญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 2 สายเพื่อ
การเกษตรนากลาง จาก
ที่นานายทอง  ลาด
เจริญ ถึงที่นานางสมร  
พวงมณี

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 3 สายหลัง
ป่าช้า หมูที่ 3 จากทอ
ลอดเหลี่ยมห้วยแมสาย 
ถึงที่นานายสมควร พงศ์
พุฒิ

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 4 จากที่ดิน
นางสุนันทา ฉลอม ถึงที่
นานางอําพิน  พันธุรัตน์

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 6 จากที่ดิน
นางน้อย อุตสาห์ ถึงที่
บ้านนายบรร  ปัตตานี

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 8 สายเพื่อ
การเกษตรห้วยรองแวง 
จากที่นานายปัน จํารูญ 
ถึงที่นานายอํานาจ  กา
ศเจริญ

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 9 สายเพื่อ
การเกษตร จากที่นา
นายวิรัตน์  เรือนคํา ถึง
ที่นานายสมควร  พงศ์
พุฒิ

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 
จากบ้าน นางนงลักษณ์  
ใจการณ์ ถึงรางระบาย
น้ําเดิม

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 
จากบ้านนายชร  สุรจิต 
ถึงบ้านนางแสงเดือน  
สระทองพิมพ์

โครงการเทลาน คสล. 
บริเวณ อบต.รองกาศ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมูที่ 5 สาย
ทางหน้าบ้านนายสม
ชาย  ผิวออน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 9 สายเพื่อ
การเกษตร จากที่นา
นายวิรัตน์  เรือนคํา ถึง
ที่นานายสมควร  พงศ์
พุฒิ

250,000 250,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 
จากบ้าน นางนงลักษณ์  
ใจการณ์ ถึงรางระบาย
น้ําเดิม

34,700 34,700

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 
จากบ้านนายชร  สุรจิต 
ถึงบ้านนางแสงเดือน  
สระทองพิมพ์

102,600 102,600

โครงการเทลาน คสล. 
บริเวณ อบต.รองกาศ

129,300 129,300

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมูที่ 5 สาย
ทางหน้าบ้านนายสม
ชาย  ผิวออน

17,800 17,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. หมูที่ 
7 หน้าบ้านนายสุนทร  
สุขทรัพย์

โครงการปรับเสริมผิว
ทางด้วยคอนกรีต หมูที่ 
6 จากบ้านนายวิสุทธิ์ เส
นากูล ถึง บริเวณหน้า
บ้านนางรําเพย เสนากูล

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การจ้างองค์กรที่เป็น
กลางในการประเมินผล
ในมิติความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

240,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดตอ
นิมิต

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. หมูที่ 
7 หน้าบ้านนายสุนทร  
สุขทรัพย์

31,900 31,900

โครงการปรับเสริมผิว
ทางด้วยคอนกรีต หมูที่ 
6 จากบ้านนายวิสุทธิ์ เส
นากูล ถึง บริเวณหน้า
บ้านนางรําเพย เสนากูล

58,000 58,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การจ้างองค์กรที่เป็น
กลางในการประเมินผล
ในมิติความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

240,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดตอ
นิมิต

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านตอนิมิตร

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 10 
บ้านแมสาย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 11 
บ้านรองกาศใต้

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านรองกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านรองกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านรองกาศ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านตอนิมิตร

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 10 
บ้านแมสาย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 11 
บ้านรองกาศใต้

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านรองกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านรองกาศ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านรองกาศ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านรองกาศใต้

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านปงพร้าว

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7  
บ้านดอนทัน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านตอนิมิตร

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านตอนิมิตร

20,000

รวม 17,170,951 12,089,840 913,220 4,857,529 2,405,320 1,278,360 1,069,400 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านรองกาศใต้

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านปงพร้าว

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7  
บ้านดอนทัน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านตอนิมิตร

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านตอนิมิตร

20,000

รวม 5,225,380 220,000 45,260,000
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