
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม

อําเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,735,155 บาท
งบกลาง รวม 13,735,155 บาท

งบกลาง รวม 13,735,155 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 241,251 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้
- ประกันสังคมพนักงานจาง
- ประกันสังคมผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไข เพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไข เพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,527,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพสําหรับผูติด
เชื้อโรคเอดสในตําบล
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ  เชน การป้องกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดิน ถลมภัยแลง ภัย
หนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 144,064 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 28,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จรายเดือนลูกจาง
ประจํา ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจาง ของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 406,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) มีรายระเอียดดังตอไปนี้
    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ
.ท.) เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จรายเดือน
ลูกจางประจํา 
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ ขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2563

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 117,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 3 เทา
ของเงินเดือน ในกรณีขาราชการ/พนักงาน ขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวยพิเศษ
ของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ และขาราชการสวนทอง
ถิ่นซึ่งถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 66,990 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 3 เทาของเงิน
เดือน ในกรณีพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ 

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 52,710 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 3 เทาของเงิน
เดือน ในกรณีลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,017,111 บาท

งบบุคลากร รวม 5,980,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
1. เงินเดือนนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 20,400 บาท  
2. เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220
 บาท รวม 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 1,750 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต.จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 880 บาท รวม 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
1. คาตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750
 บาท รวม 21,000 บาท
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 880
 บาท รวม 21,120 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต
.จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ดังนี้
1. คาตอบแทน ประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 11,220
 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
2. คาตอบแทน รองประธานสภา อบต.จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
3. คาตอบแทน สมาชิกสภา อบต. 8 คน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 691,200 บาท
4. คาตอบแทน เลขานุการสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,273,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,555,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น)
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น)
3. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
4. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
5. ตําแหนง นิติกร  
6. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 63,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและคาครองชีพของ
พนักงาน จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ จํานวน 42,000
 บาท
2. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน 21,300 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 84,000 บาท
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 42,000 บาท
3. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 42,000
 บาท
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ภารโรง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,107,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง 
1.1 ตําแหนง ผช.จนท.ธุรการ 
1.2 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  
2. พนักงานจางทั่วไป 7 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ
1.1 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  
2. พนักงานจางทั่วไป 7 อัตรา

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล

งบดําเนินงาน รวม 1,744,771 บาท
ค่าตอบแทน รวม 372,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น รายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาถายเอกสาร - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ - คาซัก
ฟอก - คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) - คาธรรมเนียมตาง ๆ - คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก - คาติดตั้งไฟฟ้า - คาติดตั้ง
ประปา - คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
- คารับรอง
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล
ที่ 10 ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทาง  ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ ใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสีย
หาย  หรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวง
มาลา ในงานราชพิธี รัฐพิธี พานประดับ พุมดอกไม ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับ พุมดอกไม

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.ทาขาม 
ผูนําและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทาขาม ผูนําและประชาชนทั่วไปใน
ตําบลทาขาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสรางจิตสํานึกที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในองคกร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกที่ดีเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 407,271 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 242,271 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร
ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการทางดานอินเทอรเน็ต
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 231,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 231,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง รถ
ยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง รถกระเชา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอชนแดน (สถานที่กลาง) จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอชน
แดน (สถานที่กลาง) จังหวัดเพชรบูรณ หนังสือ อบต.พุธ
ทบาท ที่ พช 77801/ว.36 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง โครงการรับเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองทองถิ่นในเขตอําเภอชนแดน, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี และงานพิธีวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการงานรัฐพิธี และ
งานพิธีวันสําคัญของชาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563, หนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช
0518/ว2934 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ

โครงการถวายบายศรีรอยมาลัย รวมน้ําใจถวายหลวงพอทบ จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการถวายบายศรี
รอยมาลัย รวมน้ําใจถวายหลวงพอทบ ประจําปี 2565 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ
. 2563, หนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช0518/ว2934 ลงวัน
ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการประชาสัมพันธของดีเมืองชนแดน จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน โครงการประชาสัมพันธ
ของดีเมืองชนแดนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563, หนังสืออําเภอชนแดน ที่ พช0518/ว
2934 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชนแดน โครงการรวมพลัง
วันสตรีสากลอําเภอชนแดน

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชนแดน โครงการรวม
พลังวันสตรีสากลอําเภอชนแดน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563, หนังสือคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีอําเภอชนแดน ที่ 1/2565 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม 2565
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอชนแดน

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอชนแดน โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอชนแดน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 หนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอชน
แดน ที่ พช0518(กช)/ว2935 ลงวัน
ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 730,620 บาท
งบบุคลากร รวม 726,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 726,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 267,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 
1.1 ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

งบดําเนินงาน รวม 4,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,500 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,851,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,525,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,525,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,421,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 ตําแหนง ดังนี้ 
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง         
 (นักบริหารงานคลัง)
2. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
3. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
4. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิและเงินเพิ่มการ
ครองชีพของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 990,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 ตําแหนง
    1.1 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
    1.2 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
    1.3 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2. พนักงานจางทั่วไป 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 49,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาถายเอกสาร - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ - คาซัก
ฟอก - คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) - คาธรรมเนียมตาง ๆ - คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก - คาติดตั้งไฟฟ้า - คาติดตั้ง
ประปา - คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเขาที่พัก คา
บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  
ตลับหมึก  แผนดิสก  แผนซีดี  โปรแกรม ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 20,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ดังนี้
1) มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
2) บานประตูกระจกเลื่อนไดทั้ง 2 บาน พรอมกุญแจล็อก
3) มีขนาดไมนอยกวา กวาง 118 x ลึก 41 x สูง 87 เซนติเมตร
4) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 346,580 บาท

งบบุคลากร รวม 302,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 302,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 302,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งบดําเนินงาน รวม 39,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,300 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูกระจก แบบ 2 บาน ดังนี้
1) ขนาด ก 118 x ล 41 x ส 87 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 781,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 761,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (จัดตั้ง)

ค่าวัสดุ รวม 71,400 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 64,400 บาท

จัดซื้อชุดเครื่องแตงกายอาสาสมัครป้องกันภัย   ฝ่าย
พลเรือน (ชุด อปพร.) จํานวน  27  ชุด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อขอแยกจายน้ํา 3 ทาง ขนาด 2.5x2.5x2.5 
นิ้ว

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เลื่อยโซยนต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต ใชในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   
เลื่อยโซยนต เบนซิน 2 จังหวะ 
ขนาดบาร  22 นิ้ว 5.2 แรง
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งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรม 7 วัน รณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปีใหม สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกิจกรรม 7 วัน รณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปีใหม สงกรานต

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,257,560 บาท

งบบุคลากร รวม 952,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 952,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้  
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 492,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาพนักงานจาง ดังนี้   
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1  อัตรา
   1.1ตําแหนง ผช.นักวิชาการศึกษา
2.พนักงานจางทั่วไป 2 อัตรา
    2.1 ตําแหนงคนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ดัง
นี้   
1.พนักงานจางทั่วไป 2 อัตรา
   2.1 ตําแหนงคนงานทั่วไป 
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งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาถายเอกสาร - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ - คาซัก
ฟอก - คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) - คาธรรมเนียมตาง ๆ - คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก - คาติดตั้งไฟฟ้า - คาติดตั้ง
ประปา - คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมประดับตกแตงธงทิวรูปพระบรมฉายาลักษณและตรา
สัญลักษณ

จํานวน 60,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใชจายในการประดับตกแตงธงทิวรูปพระบรมฉายา
ลักษณและตราสัญลักษณ พรอมตกแตงประดับผาในพิธีเนื่องใน
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566
, สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที1่2 สิงหาคม  2566  และพระบรมวงศานุวงศ
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลาพานพุมเงินพุม
ทอง พานธูปเทียนแพ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา
พานพุมเงินพุมทอง พานธูปเทียนแพ ฯลฯคาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลาพานพุมเงินพุมทอง พานธูป
เทียนแพ ฯลฯ ในงานราชพิธี  รัฐพิธี
พานประดับ  พุมดอกไม ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ ว1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
 เรื่องการเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆคาพวง
มาลา และพานประดับ พุมเงินพุมทองพานดอกไม ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน โดยรวมถึงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ฯลฯ
 โดยรวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผน
ดิสก แผนซีดี โปรแกรม ฯลฯ โดยรวมถึงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ใน
สังกัด อบต.ทาขาม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย  ใน
สังกัด อบต.ทาขาม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,047,834 บาท
งบบุคลากร รวม 1,106,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,106,940 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 690,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้  
1. ตําแหนง ครู จํานวน 2 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครู จํานวน 2 อัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 323,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาพนักงานจาง ดังนี้   
1.พนักงานจางตามภารกิจ 
1.1 ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 8,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ดัง
นี้   
1.พนักงานจางตามภารกิจ 
1.1ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก 1อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 848,894 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 13,760 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 430บาท/ปี

คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 300 บาท/ปี

คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 54,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี
- อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี

คาหนังสือเรียน จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 200 บาท/ปี

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. จํานวน 164,640 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)
- อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
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คาอุปกรณการเรียน จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- อัตราคนละ 200 บาท/ปี

ค่าวัสดุ รวม 593,694 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 593,694 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)
งบเงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,092,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล และ เด็ก  ป.1 - ป.6 ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,577,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,309,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,309,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 592,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
2. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

วันที่พิมพ : 26/9/2565  11:00:45 หนา : 23/36



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 626,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง
  1.1 ผช.นักจัดการงานทั่วไป
2. พนักงานจางทั่วไป  4  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาถายเอกสาร - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ - คาซัก
ฟอก - คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) - คาธรรมเนียมตาง ๆ - คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก - คาติดตั้งไฟฟ้า - คาติดตั้ง
ประปา - คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสีย
หาย หรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดปกติ

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผน
ดิสก แผนซีดี โปรแกรม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิพรอมจายเจลแอลกอฮอลอัตโนมัติ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพรอมจายเจลแอลกอฮอล
อัตโนมัติ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (lnk Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานโรงพยาบาล รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในตําบลทาขาม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในตําบลทาขาม ไดแก การอบรมใหความรู การรณรงค การ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน แผน
พับ โปสเตอร เว็ปไซต ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทยวาดวยการใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0810.6/ว 3158 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลสุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคที่เกิดจากยุง
ลาย เป็นพาหะของโรค โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญวายพันธ
ใหม2009 โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรค
ติดตออุบัติใหม ฯลฯ โดยจายเป็นคาใชจายในการจัด
นิทรรศการ คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบ คาจัด
ซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการดําเนินการป้องกันและควบ
คุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2541 เรื่องการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนังสืออําเภอชน
แดน ที่ พช 0023.8/ว 2559 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความรวมการดําเนินการตาม
มาตรการสําคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เทา ปาก ในชวงฤดู
กาลระบาด และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560เรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่องแนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เพิ่มเติมและที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
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โครงการสรางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแกประชาชนตําบลทาขาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสรางเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคแกประชาชนตําบลทาขาม ไดแก การอบรมใหความรู การคัด
แยกขยะมูลฝอย, การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อ
ตางๆ เชน แผบพับ โปสเตอร เว็ปไซต ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหมาดไทยวาดวยคาใชจายในกาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือ
อําเภอชนแดนที่ พช 0023.8/ว 302 ลงวัน
ที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “
จังหวัดสะอาด” ประจําปี 2561 และที่มี กฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือ หนังสือสั่งการกําหนด

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

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ตั้งไว 220,000บาท เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู
บานตําบลทาขาม 11 หมูบานๆละ 20,000 บาท 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ยาแกปวด ยาเคลือบกระเพาะ ยาลดน้ํามูก ยาแก
แพ ยาแกไอ ผากอต แอลกอฮอลเช็ดแผล สําลี ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 536,640 บาท

งบบุคลากร รวม 488,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 488,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 229,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
1. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 258,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 
1.1 ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการ การ
ประชุมประชาคมทองถิ่นหรือคณะทํางาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คณะ
กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรม
การ การประชุมประชาคมทองถิ่นหรือคณะทํา
งาน เชน อาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง ป้ายโครงการ ฯลฯ
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โครงการใหความรูเขาถึงสิทธิผูสูงอายุและคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการใหความรูเขาถึงสิทธิผูสูงอายุและ
คนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอบรมอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมอาชีพเสริมสรางรายไดใหแก
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

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

กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน
- กิจกรรมวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- กิจกรรมแหลงเรียนรู นอกสถานศึกษา ฯลฯ

โครงการแขงขันกีฬาประเพณี “ชงโค – จามจุรี” เพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาประเพณี “ชงโค – 
จามจุรี” เพื่อความปรองดองสมานฉันท ประจําปี พ.ศ. 2566
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
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โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาพื้นบานตานยาเสพติด
ประจําปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานสานสัมพันธผูนําทองถิ่นทองที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาพื้นบานสานสัมพันธผู
นําทองถิ่นทองที่ ประจําปี พ.ศ. 2566
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

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

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม ไดแก 
- ประเพณีวันสงกรานต 
- ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา 
- ประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ 
    ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,203,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,437,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,437,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 838,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
2. ตําแหนง วิศวกรโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 508,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 49,440 บาท

พื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
- พนักงานจางตามภารกิจ 2 อัตรา
  1. ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
  2. ตําแหนง ผูชวยธุรการ
- พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 753,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 323,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตาม
มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 และคาตอบแทนคณะกรรมการตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 60

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาถายเอกสาร - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ - คาซัก
ฟอก - คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) - คาธรรมเนียมตาง ๆ - คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก - คาติดตั้งไฟฟ้า - คาติดตั้ง
ประปา - คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเขาที่พัก คา
บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือ
ชาง ประปาหมูบาน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า พรอมขา หรือกาน ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน (วัสดุสิ้นเปลืองหิน ปูน
ซีเมนต อิฐ เหล็ก ตะปู ยางมะตอยผสมเสร็จ ฯลฯ) 
(วัสดุคงทน คอน เทปวัดระยะ  ฯลฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนตลับหมึก แผน
ดิสก แผนซีดี โปรแกรม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้
 1)  มีมือจับชนิดบิด
 2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

งานก่อสร้าง รวม 3,700,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,700,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,700,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคาร(ดานหลัง) สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม

จํานวน 213,000 บาท

โครงการตอเติมอาคาร(ดานหลัง) สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม (รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ทาขามกําหนด) รายละเอียดตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หนาที่ 39 ลําดับ
ที่ 5
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โครงการตอเติมอาคารสํานักงานกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม

จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการตอเติมอาคารสํานักงานกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม (รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลทาขามกําหนด) รายละเอียดตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หนาที่ 39 ลําดับ
ที่ 4

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหอประชุม องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จํานวน 3,175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางหอประชุม องคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม (รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ทาขามกําหนด) รายละเอียดตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หนาที่ 40 ลําดับ
ที่ 7

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท

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

กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจายเป็นคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ การจัดนิทรรศการ ป้าย
ประชา สัมพันธ แผนพับ โปสเตอร สติ๊กเกอร แผนซีดี คากลา
ไม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆทีเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการฯ
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โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน”  ในการอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่า รวมทั้งสรางจิตสํานึก
ของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติโดยจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค ประชา
สัมพันธ การจัดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ แผน
พับ โปสเตอร สติ๊กเกอร แผนซีดี ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที
เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ

โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินระบบปิด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินระบบ
ปิด หมูที่ 4 บานกุฏิพระ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
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