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ส่วนที่ 1 
 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตาน ี
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
          

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
  1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 32,543,907.04 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 14,038,604.18 บาท 
      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,167,098.75 บาท 
      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 

1,289,000.00 บาท 
      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 7 โครงการ รวม 145,060.50 

บาท 
 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

    (1) รายรับจริง จ านวน 20,966,381.04 บาท ประกอบด้วย 
 

      หมวดภาษีอากร จ านวน 200.00 บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 33,748.10 บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 63,060.00 บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 180.00 บาท 
      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 10,522,525.94 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 10,346,667.00 บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 38,575.00 บาท 
 

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 14,023,852.43 บาท ประกอบด้วย 
 

      งบกลาง จ านวน 3,528,705.78 บาท 
      งบบุคลากร จ านวน 5,902,700.00 บาท 
      งบด าเนินงาน จ านวน 3,368,116.65 บาท 
      งบลงทุน จ านวน 161,330.00 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,063,000.00 บาท 

 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 38,575.00 บาท 
 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,572,212.57 บาท 
 

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
 
   รายรับจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 153,799.42 151,430.00 39,200.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 44,653.80 45,050.00 39,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 173,311.22 180,500.00 188,500.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90.00 1,200.00 1,200.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 200.00 200.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 371,854.44 378,380.00 269,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,249,479.16 14,496,600.00 12,324,600.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,249,479.16 14,496,600.00 12,324,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,630,330.00 10,950,000.00 10,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

11,630,330.00 10,950,000.00 10,500,000.00 

รวม 26,251,663.60 25,824,980.00 23,093,600.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายจ่าย 

 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 3,901,940.00 4,728,250.00 5,052,536.00 
  งบบุคลากร 6,823,578.00 8,364,110.00 8,135,000.00 
  งบด าเนินงาน 4,074,132.02 7,000,805.00 6,040,764.00 
  งบลงทุน 2,214,060.00 4,268,815.00 2,722,300.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,045,176.23 1,463,000.00 1,143,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,058,886.25 25,824,980.00 23,093,600.00 

รวม 19,058,886.25 25,824,980.00 23,093,600.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,671,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 2,449,388 
  แผนงานสาธารณสุข 30,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,772,700 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 208,439 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 844,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 5,237 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 5,052,536 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 23,093,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 
 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม  
งบ 

  

     
 งบบุคลากร 5,741,000 1,682,000 7,423,000 
     เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 1,534,320 0 1,534,320 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,206,680 1,682,000 5,888,680 
 งบด าเนินงาน 2,372,000 660,000 3,032,000 
     ค่าตอบแทน 580,000 220,000 800,000 
     ค่าใช้สอย 1,272,000 400,000 1,672,000 
     ค่าวัสด ุ 155,000 40,000 195,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 365,000 0 365,000 
 งบลงทุน 201,300 0 201,300 
     ค่าครุภัณฑ ์ 201,300 0 201,300 
 งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 
     เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 
                              รวม 8,329,300 2,342,000 10,671,300 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         งาน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 
งบ 

  

    

งบด าเนินงาน 60,000 60,000 

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000 

                              รวม 60,000 60,000 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 
    งาน 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม  
งบ 

  

     

 งบด าเนินงาน 1,321,388 1,321,388 
     ค่าใช้สอย 611,220 611,220 
     ค่าวัสด ุ 710,168 710,168 
 งบเงินอุดหนุน 1,128,000 1,128,000 
     เงินอุดหนุน 1,128,000 1,128,000 
                               รวม 2,449,388 2,449,388 
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แผนงานสาธารณสุข 
    งาน 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 
งบ 

  

    
งบด าเนินงาน 30,000 30,000 

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000 

                              รวม 30,000 30,000 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
            งาน  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
รวม 

งบ 
  

    

งบบุคลากร 712,000 0 0 0 712,000 

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 712,000 0 0 0 712,000 

งบด าเนินงาน 869,700 0 0 20,000 889,700 

    ค่าตอบแทน 13,700 0 0 0 13,700 

    ค่าใช้สอย 720,000 0 0 20,000 740,000 

    ค่าวัสด ุ 136,000 0 0 0 136,000 

งบลงทุน 337,000 1,769,000 65,000 0 2,171,000 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 337,000 1,769,000 65,000 0 2,171,000 
                            
รวม 

1,918,700 1,769,000 65,000 20,000 3,772,700 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
งบ 

  

    

งบด าเนินงาน 208,439 208,439 

    ค่าใช้สอย 208,439 208,439 

                              รวม 208,439 208,439 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

งบ 
  

    

งบด าเนินงาน 85,000 409,000 494,000 

    ค่าใช้สอย 85,000 409,000 494,000 

งบลงทุน 350,000 0 350,000 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 350,000 0 350,000 

                              รวม 435,000 409,000 844,000 
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แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
งบ 

  

    
งบด าเนินงาน 5,237 5,237 

    ค่าวัสด ุ 5,237 5,237 

                              รวม 5,237 5,237 

 

 

 

 

แผนงานงบกลาง 
    งาน 

งบกลาง รวม 
งบ 

  

    
งบกลาง 5,052,536 5,052,536 

    งบกลาง 5,052,536 5,052,536 

                              รวม 5,052,536 5,052,536 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม และโดยอนุมัติของนายอ าเภอปะนาเระ 
  ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
  ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

23,093,600 บาท 
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 23,093,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,671,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 2,449,388 
  แผนงานสาธารณสุข 30,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,772,700 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 208,439 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 844,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 5,237 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 5,052,536 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 23,093,600 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    23,093,600  บาท    แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 39,200 บาท 

 
ภาษีปูาย จ านวน 200 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 39,000 บาท 

  
   ประมาณการตามฐานภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประจ าปี 2563  

  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 39,900 บาท 

 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 300 บาท 

  
   ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

  

 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 250 บาท 

     ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง   

 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 37,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 150 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 500 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 500 บาท 

     ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากมีรายรับในปี 2563   
 



17 
 

 
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 100 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 100 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 188,500 บาท 

 
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 68,000 บาท 

  
   ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

  

 
ดอกเบี้ย จ านวน 120,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จ านวน 500 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,200 บาท 

 
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 200 บาท 

     ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง   
หมวดรายได้จากทุน รวม 200 บาท 

 
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 200 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,324,600 บาท 

 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 200,000 บาท 

     ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง   

 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,540,000 บาท 

  
   ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ลดลง 

  

 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 870,000 บาท 

  
   ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ลดลง 

  

 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 3,000 บาท 

     ตั้งประมาณการไว้เนื่องจากมีรายรับในปีที่ผ่านมา   
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ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,655,000 บาท 

  
   ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ลดลง 

  

 
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 20,000 บาท 

  
   ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ลดลง 

  

 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 35,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 600 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา    

 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,500,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 10,500,000 บาท 

  
   ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ลดลง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

อ าเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,093,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 8,329,300 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,741,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  

นายก อบต. และรองนายก อบต. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต.และ  

รองนายก อบต. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต. 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 849,600 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ ประธานสภา อบต.  
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และ 
สมาชิกสภา อบต. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,206,680 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,604,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน การเลื่อนข้ันเงินเดือน ส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ต าแหน่งปลัด อบต.หัวหน้าส าหนักปลัด  
นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน  
นักวิชาการศึกษา จพง.ธุรการ ครูและต าแหน่งที่ปรากฏอยู่ใน 
แผนอัตราก าลัง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,313,672 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 290,328 บาท 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 295,920 บาท 

      

    1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 55,920 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 240,000 บาท 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 90,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น(ปลัด อบต.)และต าแหน่ง 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าส านักปลัด) ที่ได้รับตาม 
ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ก าหนดให้จ่ายได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 896,760 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 445,560 บาท และ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 451,200 บาท 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 320,000 บาท 

      

    1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ส าหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษส าหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 110,000 บาท และ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 210,000 บาท 
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    งบด าเนินงาน รวม 2,372,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 500,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน 
ท้องถิ่น และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้

ตามระเบียบก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้

มีสิทธิเบิกจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าใช้สอย รวม 1,272,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม 
และสัมมนาต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ
ของ อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการเป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        2.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 500,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เช่น  
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปี ค่าต่ออายุโดเมนรายปี และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอ่ืนๆ 
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อส่วน
ราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    1.เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ 
คณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู 
งานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม 
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ 
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นฯลฯ 
3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีต่างๆ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือ 
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป 
ราชการเป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 2,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

พระราชเสาวณีย์ เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        3.ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  
แจกันดอกไม้ ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่
จ าเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        4.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 400,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45  
ล าดับที่ 94  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย เช่น ค่าปูาย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45  
ล าดับที่ 95  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        6.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ส าหรับกิจกรรมจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาคม เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบในการจัดท า 
เวทีประชาคม ค่าปูายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45  
ล าดับที่ 96 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        
7.โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่างๆในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม เช่น ค่าปูาย ค่าเช่าสถานที่  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        8.โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
หรือโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ เช่น  
ค่าปูาย ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70  
ล าดับที่ 173 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 
ที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น รถยนต์  
เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  
ปากกา ดินสอ ธงชาติ น้ าดื่ม ตะแกรงเอกสาร  
หนังสือพิมพ์ วารสารฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  

ขาตั้งไมโครโฟน และอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน  
แก้วน้ า แก้วกาแฟและสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็น 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  
ยางใน แบตเตอรี่และอ่ืนๆ ส าหรับยานพาหนะที่ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของ อบต.และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุ 
ยานพาหนะและขนส่ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นต่างๆ ส าหรับ

ใช้ในยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้าของ อบต. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เครื่องบันทึกข้อมูลและอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท 

      ค่าไฟฟูา จ านวน 300,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส านักงาน อบต. อาคาร ศพด. รวมถึงไฟฟูา

สาธารณะส่วนเกิน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบ ารุงรักษา ค่าใช้โทรศัพท์ส าหรับส านักงาน

และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ในการส่งหนังสือส าหรับการ

ติดต่อราชการ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 35,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเหมาจ่ายคู่สายอินเตอร์เน็ต ส าหรับส านักงาน อบต. 

อาคาร ศพด. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    งบลงทุน รวม 201,300 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 201,300 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 196,300 บาท 

      

    1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู   
จ านวน 3 เครื่อง  ราคา 166,200 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูา 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ,ท่อทองแกงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร ,สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) แบบแยกส่วน   
ขนาด 13,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 30,100 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูา 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
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- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์  ดังนี้  สวิตช ์1 ตัว , ท่อทองแกงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร ,สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

        เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็นแบบตั้งพื้น  
จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 

    งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

        1.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ   
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอปะนาเระ   
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ 
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48  
ล าดับที่ 106 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  งานบริหารงานคลัง รวม 2,342,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,682,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,682,000 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,500,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน การเลื่อนข้ันเงินเดือน ส าหรับพนักงาน  
ส่วนต าบล ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 140,000 บาท 

      

    1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท และ 
ตั้งจ่ายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 120,000 บาท 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนัก
บริหารงานการคลัง ที่ได้รับตามระเบียบ ประกาศ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่ก าหนดให้จ่ายได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 

    งบด าเนินงาน รวม 660,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 54,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 16,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 80,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมและ

สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        2.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 120,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 
อย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป และค่าจ้างเหมา 
บริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจกรรมในอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงาน  
ส่วนต าบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        2.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และ   
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
เป็นไปตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 46  
ล าดับที่ 97 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์เป็น

ทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ

ปากกา ดินสอ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุส านักงาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
โปรแกรม ตลับผงหมึก เครื่องบันทึกข้อมูลและอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

    ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

      
1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย" 

จ านวน 50,000 บาท 

    

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร "จัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เช่น ค่าปูาย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73  
ล าดับที่ 181 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        2.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปูองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น ค่าปูาย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73  
ล าดับที่ 183 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 

แผนงานการศึกษา 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,449,388 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 1,321,388 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 611,220 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จ านวน 36,600 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
เช่น ค่าปูาย ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 22  
ล าดับที่ 16 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ เช่น ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 23  
ล าดับที่ 21  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        3.โครงการวัยซนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10,500 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 22  
ล าดับที่ 18 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 530,120 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จัดสรรให้อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จ านวน 245 วัน 
-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จัดสรรส าหรับ 
เด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี)อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี 
-ค่าหนังสือเรียน จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  
อัตราคนละ 200 บาทต่อปี 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  
อัตราคนละ 200 บาทต่อปี 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  
อัตราคนละ 300 บาทต่อปี 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย  
(อายุ 3- 5 ปี) อัตราคนละ 430 บาทต่อปี 
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 24  
ล าดับที่ 26 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

                  
        5.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 4,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เช่น ค่าปูาย ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 22  
ล าดับที่ 17 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าวัสดุ รวม 710,168 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น   กระดาษ ปากกา ดินสอและสิ่งของอ่ืนๆ  
ที่มีลักษณะเป็นวัสดุส านักงาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด  
น้ ายาล้างห้องน้ าและสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็น 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 682,168 บาท 

      

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนหมาก จัดสรรในอัตรา 
คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 141,799 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับ 
เด็กอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จัดสรรในอัตรา 
คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 540,369 บาท 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม จ านวน 226 คน และ 
โรงเรียนบ้านทุ่ง จ านวน 56 คน 
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110         
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 3/2563) หน้า 3 ล าดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
โปรแกรม ตลับผงหมึก เครื่องบันทึกข้อมูลและอ่ืนๆ ที่มี 
ลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 1,128,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 1,128,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าข้าม จ านวน 904,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านท่าข้ามตามโครงการ 
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6 
จ านวน 226 คน จัดสรรในอัตรามื้อละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 26  
ล าดับที่ 29 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

        2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่ง จ านวน 224,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านท่าข้ามตามโครงการ 
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6 
จ านวน 56 คน จัดสรรในอัตรามื้อละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 26  
ล าดับที่ 29 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 30,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.โครงการรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกัน 
การแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 28  
ล าดับที่ 35 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        2.โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าปูาย 
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 29  
ล าดับที่ 36 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,918,700 บาท 

  งบบุคลากร รวม 712,000 บาท 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 712,000 บาท 

    เงินเดือนพนักงาน จ านวน 450,000 บาท 

    
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน การเลื่อนข้ันเงินเดือน ส าหรับพนักงาน 

ส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

    1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 10,000 บาท และ 
ตั้งจ่ายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 60,000 บาท 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริการงานช่าง ระดับต้น) 
ที่ได้รับตามระเบียบ ประกาศ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ก าหนด 
ให้จ่ายได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 42,000 บาท 

      

    1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษส าหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 12,000 บาท และ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000 บาท 
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    งบด าเนินงาน รวม 869,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 13,700 บาท 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 13,700 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มี

สิทธิเบิกจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม 
และสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติ 
ราชการของ อบต.ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการเป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        2.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง 

อย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        3.ค่าจ้างเหมา ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์น้ าประปา จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์น้ าประปา เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพของน้ าประปาหมู่บ้าน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        4.ค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะ จ านวน 190,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะและ 

สิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ 
ของ  อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่เป็น 
ทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น รถยนต์ เป็นต้น 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ซ่อมแซมที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ถนน ไฟฟูา 
ประปา เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 136,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์และ 
สิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุส านักงาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุส าหรับใช้ภายใน 
อาคาร อบต. อาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ  
อบต. รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ เช่น ฟิวส์  
หลอดไฟและอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถุงมือยาง และ 
สิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้ 
ในส านักงาน อบต. การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
 
 



63 
 

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ตลับเมตร 

จอบ เสียม และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถบรรทุก 
ขยะ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ของ อบต. เช่น ค่าน้ ามันเครื่อง 
และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
โปรแกรม ตลับผงหมึก เครื่องบันทึกข้อมูลและอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ 
เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบลงทุน รวม 337,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 337,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

        โครงการปรับปรุงรั้วก าแพง ศพด. จ านวน 337,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงรั้วก าแพง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนหมาก รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ก าหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
(ครั้งที่ 3/2563) หน้า 3 ล าดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  งานไฟฟ้าถนน รวม 1,769,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 1,769,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,769,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

        โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย จ านวน 1,256,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว 
แบบไร้สาย หมู่ที ่4  ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46   
ล าดับที่ 99 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

 
 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        1.โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังพร้อมหินคลุก สายบ้านพรุ-ทุ่งนา จ านวน 513,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนดินลูกรังพร้อมหินคลุก สายบ้านพรุ - 
ทุ่งนา หมู่ที่ 1 และ 3 (ต่อจากทางสายเดิม ม.3) ต าบลท่าข้าม  
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร        
ยาว 369.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,107.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.ท่าข้าม  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2/2563) หน้าที่ 4  ล าดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 98,204 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 414,796 บาท 
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  งานสวนสาธารณะ รวม 65,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 65,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 65,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

        โครงการปรับปรุงลานกีฬา จ านวน 65,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงลานกีฬา 
หมู่ที่ 2 บ้านสวนหมาก ต าบลท่าข้าม รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที ่อบต.ก าหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบลพ.ศ.2537 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43  
ข้อ 87 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        
1.โครงการรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการรณรงค์ อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดี เช่น ค่าปูาย 
ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70  
ล าดับที่ 171 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
 
 
 



66 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 208,439 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 208,439 บาท 

    ค่าใช้สอย รวม 208,439 บาท 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

      1.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในต าบล จ านวน 30,000 บาท 

    

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา 
อาชีพในต าบล เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 17  
ล าดับที่ 1 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต าบลท่าข้าม จ านวน 20,000 บาท 

    

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
สตรีต าบลท่าข้าม เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 35  
ล าดับที่ 60 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        3.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 19   
ล าดับที่ 8 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        4.โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนและครอบครัว เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 33  
ล าดับที่ 51  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        
5.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวต าบลท่าข้าม 
"กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัย สานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 4" 

จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัย 
สานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 4 เช่น ค่าปูาย ค่าถ้วยรางวัล  
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที ่35   
ล าดับที่ 59 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
 
 



68 
 

        6.ค่าชดใช้เงินคืน จ านวน 68,439 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าชดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
ของกลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ  
จังหวัดปัตตานี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 435,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
แข่งขัน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41  
ล าดับที่ 79 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        2.โครงการจัดงานแข่งเรือต้านยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งเรือต้านยา 
เสพติดค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  41 
ล าดับที่ 79 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนหมากสัมพันธ์เกมส์ จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
แข่งขัน เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การาจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42   
ดับที่ 85 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบลงทุน รวม 350,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

        โครงการจัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 350,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
พร้อมติดตั้ง บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านสวนหมาก  
ต าบลท่าข้าม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42  
ล าดับที่ 81 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 409,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 409,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 409,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.โครงการจัดงานประเพณีชักพระ จ านวน 250,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 
ชักพระประจ าปี 2563 เช่น ค่าปูาย ค่าของรางวัล ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39  
ล าดับที่ 71 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง ประจ าปี 2563 เช่น ค่าปูาย ค่าของรางวัล  
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39  
ล าดับที่ 72 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        3.โครงการจัดงานประเพณีลาซัง จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 
ลาซัง เช่น ค่าปูาย ค่าจัดขบวนขันหมาก ค่าเช่าเครื่องเสียง  
ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39  
ล าดับที่ 70 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        4.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 
สงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าปูาย ค่าจ้างเหมา 
จัดพานดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38  
ล าดับที่ 69 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        5.โครงการจัดงานเมาลิด จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานเมาลิด  
เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าประกอบศาสนกิจ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38  
ล าดับที่ 66 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        6.โครงการจัดงานสมโภชและแห่เทียนพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานสมโภชและ 
แห่เทียนพรรษา เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าเทียนพรรษาและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 37  
ล าดับที่ 65 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        7.โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์ จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์ 
เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการกวดอาซูรอ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38  
ล าดับที่ 68 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        8.โครงการเรียนรู้สู่เดือนรอมฎอน จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้สู่เดือน
รอมฎอน เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39  
ล าดับที่ 73 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานการเกษตร 

  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,237 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 5,237 บาท 

      ค่าวัสดุ รวม 5,237 บาท 

      วัสดุการเกษตร จ านวน 5,237 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อปุ๋ย ดินปลูก 
พันธุ์พืช วัสดุเพาะช า และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็น 
วัสดุการเกษตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
  

    
   

  
    

 
 
 

  

  

    

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 5,052,536 บาท 

    งบกลาง รวม 5,052,536 บาท 

      งบกลาง รวม 5,052,536 บาท 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 56,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปผู้มีสิทธิเบิกจ่ายจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 31,212 บาท และ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 24,788 บาท 

      

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้ความคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตามหรือสูญหาย อันเนื่อง 
มาจากการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,637,200 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40  
ล าดับที่ 74 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

      เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,082,400 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ 
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2553 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ที่ได้แสดง 
ความจ านงขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการกับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40  
ล าดับที่ 75 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

      เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 6,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่ 
แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้ 
อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  ซึ่งเป็น 
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพได้ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40  
ล าดับที่ 76 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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      ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเกิดภัยธรรมชาติ 
หรือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75  
ล าดับที่ 187 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

        
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าข้าม) 

จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลท่าข้าม เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านการส่งเสริม 
สุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษา 
พยาบาลระดับปฐมภูมิให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
ได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหา 
ของประชาชน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40  
ล าดับที่ 77 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 125,936 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น (กบท) 1 % ของประมาณการไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
 

 

 

 

 


