
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

อําเภอ คลองหาด   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,487,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,700,800 บาท

งบบุคลากร รวม 5,284,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท
      ตั้งไว  244,800  บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 
     11,220 บาท/เดือน ตั้งไว 269,280 บาท
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท 
     ตั้งไว  21,000 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 
      880 บาท/เดือน ตั้งไว 21,120 บาท
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท 
      ตั้งไว 21,000 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 
      880 บาท/เดือน ตั้งไว 21,120 บาท
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทน
ทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก
(1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    เดือนละ 11,220 บาท  เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    เดือนละ 9,180 บาท  เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
(4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 อัตรา 
     เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 1,036,800 บาท
     เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,231,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,565,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด)
ประกอบดวย
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหนาสํานักปลัด
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(5) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(6) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(7) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 4,000x12)
     เป็นเงิน 48,000 บาท
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เดือนละ 3,500x12)
     เป็นเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหนาสํานักปลัด (เดือนละ 3,500x12)
     เป็นเงิน 42,000 บาท
     เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 519,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (สํานักงานปลัด) ประกอบดวย
(1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
(2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(4) นักการ
    เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
(3) นักการ
    เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

งบดําเนินงาน รวม 2,904,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 697,120 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 607,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
  ทองถิ่น และพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
  ตั้งไว 257,120 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
  ว 1705  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563  และอื่น ๆ 
  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ  ตั้งไว  230,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาที่
  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  จํานวน  2 ราย
  รายละ 5,000 บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน  120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
  บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
  เบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการปกติและปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ

คาเชาบาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,597,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561)
- คาตอบรับวารสารหรือสิ่งพิมพตางๆ
- คาจางเหมาบริการจัดทําเว็บไซต อบต. 
   พรอมคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- คาจางเหมาพนักงานเพื่อชวยปฏิบัติงาน 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตองานราชการ
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ
- คาใชจายระบบติดตามยานพาหนะ (ระบบ GPS)
  รถยนตบรรทุกน้ํา
- คาใชจายในการประกันภัยรถราชการ (ตามหนังสือ 
  ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14  สิงหาคม  2552)
- และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน,
  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
  คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น,การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ 
  กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น,การประชุมประชาคมหมูบาน
  เพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย 
  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด,
  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น,การประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
  ทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน,
  คาพวงมาลาและคาจัดพานดอกไมตาง ๆ ที่จําเป็นตองใชใน  
  งานราชการ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
  กุมภาพันธ  2563
- คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  ลําดับที่  8    หนาที่  117

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นในการจัดการเลือกตั้ง 
เชน คาวัสดุ คาจางเหมาตาง ๆ คาบัตรเลือกตั้ง และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่ใชในการจัดการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุประสงค ฯลฯ      
- ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
  และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่   9   หนาที่  13 

วันที่พิมพ : 28/4/2564  13:18:48 หนา : 7/56



คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
  เพื่อเขารับการฝึกอบรมของคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. 
  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม
  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหาร  
  และสมาชิกสภาฯ
- และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
กิจกรรมวันที่  28  กรกฎาคม 2564
1. คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 1.20  เมตร
    ยาว  2.40  เมตร  จํานวน  1  ป้าย
    เป็นเงิน 518 บาท
2. คาจัดซื้อพันธุไม ขนาดความสูงไมต่ํากวา 1.00 เมตร 
   จํานวน 30 ตน ๆ ละ 150 บาท  เป็นเงิน 4,500 บาท
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ
    จํานวน 60 คน ๆ ละ 30 บาท  เป็นเงิน  1,800  บาท 
4. คาจางเหมาขุดหลุมปลูกตนไม และปรับสถานที่ปลูก
    เป็นเงิน  3,182  บาท
5. ขอรับการสนับสนุนพันธุกลาไมจากสถานีเพาะชํากลาไม
    จังหวัดสระแกว  จํานวน  200  ตน

กิจกรรมวันที่  12  สิงหาคม  2564
1. คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 1.20  เมตร
    ยาว  2.40  เมตร  จํานวน  1  ป้าย
    เป็นเงิน 518 บาท
2. คาจัดซื้อพันธุไม ขนาดความสูงไมต่ํากวา 1.00 เมตร 
   จํานวน 30 ตน ๆ ละ 150 บาท  เป็นเงิน 4,500 บาท
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ
    จํานวน 60 คน ๆ ละ 30 บาท  เป็นเงิน  1,800  บาท 
4. คาจางเหมาขุดหลุมปลูกตนไม และปรับสถานที่ปลูก
    เป็นเงิน  3,182  บาท
5. ขอรับการสนับสนุนพันธุกลาไมจากสถานีเพาะชํากลาไม
    จังหวัดสระแกว  จํานวน  200  ตน
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบลพ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562  มาตรา  67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  ลําดับที่   14  หนาที่  113 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ
(เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการดังกลาว
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. จัดทําป้ายอะคริลิคพรอมเสา ขนาด 30x40 เซนติเมตร
    จํานวน  10  ป้าย  เป็นเงิน  8,000  บาท
2. คาวัสดุอุปกรณในการติดตั้งเสาป้าย  ประกอบดวย
    - ปูน, ทรายหยาบ, หินยอย ฯลฯ  เป็นเงิน  5,000  บาท
3. จัดทําป้ายโครงเหล็ก  ขนาด 1.20x2.40 เมตร  
    จํานวน  2 ป้าย ๆ ละ  3,000  บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท
4. คาใชจายอื่น ๆ  เป็นเงิน  1,000  บาท 
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบลพ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562  มาตรา  67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  ลําดับที่   15  หนาที่   113 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัดหญา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพตางๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก 
สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก 
น้ํายาลางจาน ชุดกาแฟ แกวน้ํา จาน ชอน ตูกับขาว ที่ลางจาน 
เตาแก๊สพรอมถังแก๊ส ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ปูนซีเมนต สี 
กระเบื้อง จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณของรถยนตสวน
กลาง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต และอุปกรณ
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลางรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถจักรยานยนตและ
เครื่องตัดหญา ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใชตางๆ ตนไม กระถาง 
และยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณที่ใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน
สี พูกัน โฟม ไมอัด และแบตเตอรี่ใสกลองถายรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก 
เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง และโปรแกรมตางๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ไทรทองและอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ไทรทอง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําดื่ม คาน้ําประปา และคาน้ําอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท และระบบสื่อสารตางๆ 
ของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการสงไปรษณีย คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณีย เป็นตน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือน คาตอสัญญาณ/
จดทะเบียน Domain name สําหรับเว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลไทรทองและคาสื่อสารอื่นที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 422,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
  ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที ipm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย 
  กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
  คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 
  ณ  วันที่  12 พฤษภาคม 2563
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 418,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 418,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  3 หนาที่   119

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนโดยการสํารวจ
ความพึงพอใจในงานบริการของ อบต.

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
  ลําดับที่  4  หนาที่  116

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว

จํานวน 65,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลคลองหาด โครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
  ลําดับที่  12  หนาที่  117

วันที่พิมพ : 28/4/2564  13:18:48 หนา : 13/56



งานบริหารงานคลัง รวม 3,182,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,348,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,348,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,756,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองคลัง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(4) เจาพนักงานพัสดุ
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
     เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล 
(กองคลัง) เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 441,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (กองคลัง)
ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
(2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
(3) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 35,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
(กองคลัง) ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
(2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
(3) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
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งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการดําเนินการ
  จัดซื้อจัดจาง อาทิ เชน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจาง 
  ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด  
  ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือ
  คณะกรรมการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
  กรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางฯ ลงวันที่  2 ตุลาคม 
  2560 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 170,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นและ
  พนักงานจาง เป็นตน ตั้งไว 80,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ในวันทําการปกติและปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 384,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ที่จําเป็นตอทางราชการ
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
  หนาที่ปกติของพนักงาน หรีอพนักงานจางของกองคลัง
- และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคา
เบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อปท.
(โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ติดตั้งหนาองคการ
บริหารสวนตําบลไทรทอง  และติดตั้งตามหมูบานในเขต
ตําบลไทรทอง  ดังนี้
- คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.2 x 2.4 เมตร
   จํานวน  7  ผืน ๆ ละ  554  เป็นเงิน  3,878  บาท
- คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการขนาด 2.3 x 4 เมตร
   จํานวน  1 ผืน ๆ ละ 1,771  บาท
- และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น     เป็นเงิน  351  บาท  ฯลฯ
- ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 3431 
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
  ลําดับที่ 6  หนาที่ 116 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในสํานักงาน
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก
เทปบันทึกขอมูล แป้นพิมพ เมาท เมนบอรด โปรแกรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ แบบพิมพตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีอื่น ๆ ที่ใชในสํานักงาน

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
  ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ipm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
  กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
  คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2563
  ณ  วันที่  12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน คาใชจายเจาหนาที่ อปพร. กรณีอบต. 
มีคําสั่งใชอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
ในการปฏิบัติงานในการป้องกันสาธารณภัยและการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย เชน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อํานวยความสะดวก
ในการเดินทางใหแกประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม 
สงกรานตและเทศกาลตาง ๆ
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหม 
สงกรานต

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม สงกรานตฯ 
และการปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบรอย ป้องกัน
อาชญากรรมและคําสั่งผูอํานวยการศูนยอปพร.อบต.ไทรทอง
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ,ป้ายรณรงคและ
  ลดอุบัติเหตุป้ายแจงเตือนภัยตาง ๆ ป้ายบอกทาง 
  ป้ายระวังอันตราย ป้ายอื่น ๆ พรอมติดตั้ง  
  เป็นเงิน  10,000  บาท
2.คาเชาอุปกรณไฟฟ้าสองสวาง  เป็นเงิน  10,000 บาท
3.คาเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชน  เป็นเงิน 10,000 บาท
4.คาจางเหมาบริการเต็นท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
  ลําดับที่  3  หนาที่  70 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,977,190 บาท

งบบุคลากร รวม 1,399,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 858,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการ (กองการศึกษา) 
ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา
(2) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(3) ครู (ครู คศ.1) 
    เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการ (กองการศึกษา)
เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 450,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป (กองการศึกษา) ประกอบดวย
(1) ผูดูแลเด็ก (ถายโอน)   จํานวนเงิน  117,400  บาท
(2) ผูดูแลเด็ก  (ทักษะ)  จํานวนเงิน 117,400 บาท
(3) ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวนเงิน 216,000  บาท
    เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (กองการศึกษา) ประกอบดวย
(1) ผูดูแลเด็ก (ถายโอน)  
(2) ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  
(3) ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

งบดําเนินงาน รวม 1,549,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,860 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 102,860 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นและ
  พนักงานจาง (กองการศึกษา)  ตั้งไว  102,860  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการปกติและปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ

วันที่พิมพ : 28/4/2564  13:18:48 หนา : 20/56



ค่าใช้สอย รวม 697,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
- คาจางเหมาบริการจัดทําสิ่งของตาง ๆ 
- คาจางเหมาพนักงานเพื่อชวยปฏิบัติงานกองการศึกษา
  และจางเหมาบริการผูดูแลเด็กอนุบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- คาจางเหมาติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
- ซอมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา
- และจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน,
  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
  คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น,การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
  กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น,การประชุมประชาคมหมูบาน
  เพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย 
  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด,
  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น,การประชุมระหวางองคกรปกครอง
  สวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน,
  คาพวงมาลาและคาจัดพานดอกไมตาง ๆ ที่จําเป็นตองใชใน
  งานราชการตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  2563
- คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม
  ประชุม สัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น
  ครู พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป (ผูดูแลเด็ก)
- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
  หรืออบรม ประชุมสัมมนาของบุคลากร และคาใชจายอื่น ๆ
  ที่จําเป็น  (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 70,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คารับรองผูที่รับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม
   ตามวัตถุประสงค ประกอบดวย เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   บานหินกอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
   ไทรทอง และเด็กตําบลไทรทอง รวม 220 คน 
   เป็นเงิน 28,600 บาท
   - คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล จํานวน 220 คน
     คนละ 100 บาท  เป็นเงิน  22,000  บาท
   - คาอาหารวาง และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
     จํานวน 220 คน ๆ ละ 30 บาท  เป็นเงิน  6,600  บาท
2. คาจัดสถานที่จัดงานและตกแตงสถานที่ 
   เป็นเงิน 30,100 บาท ประกอบดวย
   - เชาเครื่องเสียง  จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน  5,000 บาท
   - เชาเต็นท  จํานวน  8 หลัง ๆ ละ 1,000 บาท
     เป็นเงิน  8,000 บาท
   - เชาเกาอี้  จํานวน 220 ตัว ๆ ละ 5 บาท  
     เป็นเงิน 1,100 บาท
   - เชาเวที จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน  6,000 บาท
   - ตกแตงสถานที่จัดงาน ประดับดวยผาบริเวณเวที  
     บริเวณงานและประดับลูกโปงตกแตงภายในงาน  
     เป็นเงิน 10,000  บาท 
3. คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาดกวาง 2.5 เมตร
    ยาว 4 เมตร  จํานวน 1 ผืน  เป็นเงิน  2,000 บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ เชน เกียรติบัตร ฯลฯ   เป็นเงิน  9,300 บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
  คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
  นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ. 2559  และระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  ลําดับที่  1  หนาที่  72 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 347,850 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
(1) คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว  127,400 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน 
    ใหกับเด็กนักเรียน  26 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน 
    จํานวน 245 วัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
    (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
    ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(2) คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว 93,100 บาท 
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน 
    ใหกับเด็กนักเรียน 19 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน 
    จํานวน 245 วัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร 
    สวนตําบลไทรทอง (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
   เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา)
(3) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
     จํานวนนักเรียน 26 คน อัตราคนละ1,700 บาท/ ปี 
     ตั้งไว 44,200บาท  วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
     เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(4) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง  จํานวนนักเรียน 19 คน 
     อัตราคนละ 1,700 บาท/ ปี ตั้งไว 32,300 บาท 
     (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
     ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
 (5) คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  
      จํานวนนักเรียน 26คน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี 
      ตั้งไว 5,200 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
     เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(6) คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
     สวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 19 คน 
     อัตราคนละ 200 บาท/ ปี ตั้งไว 3,800 บาท 
    (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
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    ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(7) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  
     จํานวนนักเรียน 26 คน อัตราคนละ 300 บาท/ ปี 
     ตั้งไว 7,800 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
    เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(8) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
    สวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 19 คน อัตราคนละ 
    300 บาท/ ปี ตั้งไว 5,700 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิก
    หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
    ศึกษา)
(9) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    บานหินกอง จํานวนนักเรียน 26 คน อัตราคนละ 
   430 บาท/ ปี ตั้งไว 11,180 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิก
   หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
  ศึกษา)
(10) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
      องคการบริหารสวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 19 คน 
      อัตราคนละ 430 บาท/ ปี ตั้งไว 8,170 บาท 
      (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงิน
       ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(11) คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
       จํานวนนักเรียน 26 คน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี  
       ตั้งไว 5,200 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
       เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(12) คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
      สวนตําบลไทรทอง  จํานวนนักเรียน 19 คน อัตราคนละ 
      200 บาท/ ปี ตั้งไว 3,800 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิก
      หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
      ศึกษา) ใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
  ของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของ
กองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลไทรทองเพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ เชน เครื่อง
ปริ้นเตอร พัดลม ตู โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 688,720 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในกองการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
เชน แฟ้ม กระดาษ ดินสอ สี ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แกวน้ํา 
จาน ชาม ชอน ถาดหลุม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จําเป็นใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ไทรทอง

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 578,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน จํานวน 4 แหง 
ดังนี้
(1) โรงเรียนบานหินกอง ตั้งไว 362,170 บาท เพื่อจายเป็นคา
     อาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนจํานวน 189 คน ๆ ละ 
     7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน 
(2) โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ตั้งไว 130,310 บาท เพื่อจาย
    เป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนจํานวน 68 คน ๆ ละ 
    7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน 
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง ตั้งไว 49,830 บาท เพื่อจาย
    เป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนจํานวน 26 คน ๆ ละ 
    7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน
(4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
    ตั้งไว 36,410 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับ 
   นักเรียนจํานวน 19 คน ๆ ละ 7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เชน แอลกอฮอลเจล
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เวชภัณฑ ยา   ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ตนไม กระถาง และยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก 
เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง และโปรแกรมตาง ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําดื่ม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

งบเงินอุดหนุน รวม 1,028,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,028,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานหินกอง จํานวน 756,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหินกอง 
ตั้งไว 756,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนจํานวน  189 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน 
จํานวน 200 วัน
- ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา จํานวน 272,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 
ตั้งไว 272,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให
กับเด็กนักเรียน จํานวน 68 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
- ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24
  มิถุนายน  2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 614,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง 
เพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ เชน อาคารเรียน หองน้ํา 
สนามเด็กเลน และอื่น ๆ

งบลงทุน รวม 564,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 564,500 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง จํานวน 230,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
กอสรางอาคารโดมขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
สูง 3.00 เมตร  
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่  4  หนาที่  8

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลไทรทอง

จํานวน 334,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนหลังคา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
ขนาดกวาง 12.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร 
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่  4  หนาที่  8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ฯลฯ 
- ดําเนินการตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072  
  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 290,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเทศไทย ไรขยะมูลฝอย อบต.ไทรทอง
(บานนาอยู ชุมชนนามอง) ปีงบประมาณ 2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเทศไทย
ไรขยะมูลฝอย อบต.ไทรทอง  (บานนาอยู ชุมชนนามอง)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ  เป็นเงิน  8,262 บาท
   - ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร
      จํานวน 1 ป้าย   เป็นเงิน  518  บาท
  - ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร
    จํานวน 8 ป้าย ๆ ละ 518 บาท  เป็นเงิน  4,144  บาท
  - ป้ายฟิวเจอรบอรด "บานนาอยู ชุมชนนามอง"
    ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
    จํานวน 24 ป้าย ๆ ละ 150 บาท  เป็นเงิน  3,600  บาท
2. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
   ชั่วโมงละ 600  บาท  เป็นเงิน  2,400  บาท
3. คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
      ที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
      จํานวน 50 คน ๆ 100 บาท  จํานวน  1  วัน  
      เป็นเงิน  5,000  บาท
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับ
      ผูเขารับการฝึกอบรมจํานวน  50  คน ๆ ละ 30 บาท  
      จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  3,000  บาท
4. คาตอบแทนกรรมการตัดสินประเมิน  
   เป็นเงิน  4,800 บาท
5. คาเงินหรือของรางวัล  เป็นเงิน  12,000  บาท
    - คาเงินรางวัลที่ 1 จํานวน 8 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
      เป็นเงิน  8,000 บาท
    - คาเงินรางวัลที่ 2  จํานวน 8 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
      เป็นเงิน  4,000  บาท
6. คาถวยรางวัล จัดชุด 3 ใบ จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 600 บาท
  เป็นเงิน  4,800  บาท
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7. คาวัสดุอุปกรณ เป็นเงิน  9,738  บาท
    - กระดาษ A4,ปากกา,ซองใสเอกสาร,กระดาษแข็ง
         ฯลฯ
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
  คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
  นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ. 2559  และระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่   1  หนาที่   101 
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โครงการเฝ้าระวังโรคติดตอ  และโรคไมติดตอ
(รณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา ประจําปีงบประมาณ 2564
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง
   ชั่วโมงละ 600 บาท/คน  เป็นเงิน 3,600 บาท
2. คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายรณรงคป้องกัน
    โรคพิษสุนัขบา เป็นจํานวนเงิน 1,958 บาท  ประกอบดวย
   - ป้ายรณรงคโครงการ ขนาด 1 เมตร ยาว 1 เมตร 
     จํานวน 8 ป้าย ๆ ละ 180 บาท  เป็นเงิน 1,440  บาท
   - ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 1.2 เมตร 
     ยาว 2.4 เมตร จํานวน 1 ป้าย  เป็นเงิน  518  บาท
3. คาจางเหมาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
  การฝึกอบรมจํานวน 80 คน ๆ ละ 30 บาท  จํานวน 2 มื้อ    
  เป็นเงิน  4,800 บาท
4. คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวม
  การฝึกอบรมจํานวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท  
  เป็นเงิน  8,000 บาท
5. คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ  ประกอบดวย
   แผนป้ายแขวนคอสุนัขและแมว,ทะเบียนคุมสุนัขและแมว,
   ไซริ้ง,เข็ม  จํานวน  1,500  โด๊ส ๆ ละ 30 บาท  
   เป็นเงิน  45,000 บาท
6. คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นเงิน 6,642 บาท
    - กระติกเก็บความเย็น จํานวน 8 อัน ๆ ละ 350 บาท
      เป็นเงิน  2,800  บาท
    - ปากกา,กระดาษ,ซองใสเอกสาร ฯลฯ เป็นเงิน 3,842 บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
  ลําดับที่  2  หนาที่  76
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โครงการเฝ้าระวังโรคติดตอและโรคไมติดตอ
(เฝ้าระวังและควบคุมภัยไขเลือดออก)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (เฝ้าระวังและควบคุมไขเลือดออก) โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย
1. คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ  
   เป็นเงิน  7,518  บาท ประกอบดวย
   - ป้ายรณรงคโครงการ ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 3 เมตร
     จํานวน 10 ป้าย ๆ ละ 540 บาท  เป็นเงิน  5,400  บาท
   - ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  ขนาดกวาง 1.2 เมตร 
     ยาว 2.4 เมตร จํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  518  บาท
  - ป้ายฟิวเจอรบอรดประชาสัมพันธโครงการ พรอมดามจับ
    จํานวน 8 ป้าย ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน  1,600 บาท
2. คาจางเหมารถพรอมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ 
   เป็นเงิน 1,500 บาท
3. คาจัดซื้อน้ํายาและสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย
   เป็นเงิน  49,000  บาท  ประกอบดวย
  - ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายเคลือบสารเทมีฟอส (ถุงชา)
    บรรจุซองชา (20 กรัม/ซอง ๆ ละ 4 บาท)
    1,250 ซอง/ถัง  จํานวน 1  ถัง  เป็นเงิน  5,000 บาท
  - น้ํายากําจัดลูกน้ํายุงลายไซรเพอร 25 % จํานวน 24 ลิตร
    ลิตร ละ  1,100  บาท  เป็นเงิน  26,400  บาท
  - น้ํายากําจัดลูกยุงลายเดลตาเมทริน 1% จํานวน  16 ลิตร
    ลิตร ละ 1,100  บาท  เป็นเงิน  17,600  บาท 
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
   สําหรับผูเขารวมโครงการจํานวน  100  คน ๆ ละ 30 บาท    
   เป็นเงิน  3,000 บาท
5. คาจางเหมาแรงงานในการฉีดพนยุงในเขตตําบลไทรทอง
    เป็นเงิน  35,700  บาท  ประกอบดวย
   - จํานวนครัวเรือน 1,070 ครัวเรือน ๆ ละ 30 บาท
      เป็นเงิน 32,100 บาท
   - จํานวนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ๆ ละ 
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     300 บาท   เป็นเงิน  1,200 บาท
   - จํานวนวัด/สํานักสงฆ  8  แหง ๆ ละ 300  บาท
      เป็นเงิน  2,400  บาท
6. คาวัสดุอุปกรณ  เป็นเงิน  3,282 บาท
   - ไฟฉาย,ถานไฟฉาย
   - กระดาษสี A4
   - กระดาษแข็งสี/กระดาษแข็งขาวเทา
   - ฟิวเจอรบอรด
   - สีเมจิก
   - ถุงดํา
        ฯลฯ
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่   2  หนาที่  76
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอโรคไมติดตอ และโรค
อุบัติใหม
(ชุมชนรวมใจ ป้องกันภัยโรคติดตอ และโรคระบาด)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับโรคติดตอ โรคไมติดตอ และโรคอุบัติใหม
(ชุมชนรวมใจ ป้องกันภัยโรคติดตอ และโรคระบาด)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 1.2 เมตร
    ยาว 2.4 เมตร  จํานวน 1 ผืน   เป็นเงิน  518  บาท
2. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
   ชั่วโมงละ 600  บาท  เป็นเงิน  2,400  บาท
3. คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
      ที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
      จํานวน 80 คนๆ ละ 100 บาท จํานวน  1  วัน  
      เป็นเงิน  8,000  บาท
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับ
      ผูเขารับการฝึกอบรมจํานวน  80  คน ๆ ละ 30 บาท   
     จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  4,800  บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ  เป็นเงิน  4,282  บาท
   -กระดาษ A4,ปากกา,ซองใสเอกสาร,กระดาษแข็ง ฯลฯ
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  3   หนาที่   76  

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)
(ขับเคลื่อนเครือขายอาสาสมัครรักษโลก (อถล.))
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) (ขับเคลื่อนเครือขายอาสาสมัครรักษโลก
(อถล.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.จัดอบรมใหความรู สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่การ
  ทํางานของอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก  เป็นเงิน 25,000 บาท
  1.1 คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน
       เป็นเงิน  518  บาท
   1.2 คาวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จํานวน 1 วัน
        เป็นเงิน 3,600  บาท
   1.3 คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
        ที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
        จํานวน  100 คน ๆ ละ 100  บาท  จํานวน  1 วัน
        เป็นเงิน  10,000  บาท
   1.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับ
        ผูเขารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน ๆ ละ 30 บาท
        จํานวน  2  มื้อ  เป็นเงิน  6,000  บาท 
   1.5 คาวัสดุอุปกรณ  เป็นเงิน  4,882  บาท
        - กระดาษ A4
        - ปากกา
        - กระเป๋าใสเอกสาร
        - ฯลฯ
2. กิจกรรมยอย
    กิจกรรมยอยที่ 1 Big Cleaning ศาลาประชาคมหมูบาน
    และ/หรือ สถานที่สาธารณะของหมูบาน 
    เป็นเงิน 11,000 บาท
    1. คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับ
        ผูเขารับการฝึกอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 30 บาท
        เป็นเงิน  3,000  บาท
    2. คาวัสดุอุปกรณ  เป็นเงิน  8,000  บาท
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       - ไมกวาดทางมะพราว
       - น้ํายาทําความสะอาดพื้น
       - ไมกวาดดอกหญา
       - ถุงมือยาง
       - ถุงดํา
       - หนากากอนามัย/หนากากผา
       - ฯลฯ
    กิจกรรมยอยที่ 2  ปลูกตนไมและเก็บขยะในพื้นที่
    ตําบลไทรทอง  เป็นเงิน  14,000  บาท
    1. คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับ
       ผูเขารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน ๆ ละ 30 บาท
       จํานวน  1  มื้อ  เป็นเงิน  3,000  บาท
    2. คาจางเหมาปรับพื้นที่และขุดหลุมปลูกตนไม
       เป็นเงิน  5,000  บาท
    3. คาวัสดุอุปกรณ  เป็นเงิน  6,000  บาท
        - แทงไมไผสําหรับปลูกตนไม
        - เชือกฟาง
        - ฯลฯ
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่   5  หนาที่   102

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,134,465 บาท

งบบุคลากร รวม 687,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองชาง) 
ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองชาง
(2) นายชางโยธา
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล (กองชาง) เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 
พ.ศ. 2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล (กองชาง)
เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

งบดําเนินงาน รวม 446,805 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,805 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 151,805 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก ผูควบคุมการกอสรางขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น  เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด  
  ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน บุคคล หรือ
  คณะกรรมการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบล
  ไทรทอง เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
  หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางฯ 
  ลงวันที่  2 ตุลาคม 2560  และหนังสือสั่งการอื่น ๆ 
  ที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและ
  พนักงานจาง ใหกับกองชางหรือผูปฏิบัติงานอื่น ๆ 
  ใหกับกองชาง  ตั้งไว 51,805 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในวันทําการปกติและปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล (กองชาง)

วันที่พิมพ : 28/4/2564  13:18:48 หนา : 39/56



ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ในการจัดจางบุคลากรเพื่อชวย
งานในสวนของกองชาง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม
  ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจ
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง 
  คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรืออบรมสัมมนาพนักงานสวนตําบล 
  และพนักงานจาง
- คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เชน อุปกรณ
เสียงตามสายหมูบาน/หอกระจายขาวหมูบาน ไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา เป็นตน ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ
ในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพตางๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก 
เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง และโปรแกรมตางๆ ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 36,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาอาชีพกลุมสตรี แมบานตําบลไทรทอง
(การทําขนมไทย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรี แมบานตําบลไทรทอง (การทําขนมไทย) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน 
  ผืนละ 518 บาท  เป็นเงิน  518  บาท
2.คาวิทยากร (จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 2 คน)
  จํานวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท
3.คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่
      ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
      จํานวน 50 คนๆ ละ 100 บาท  จํานวน  1  วัน
      เป็นเงิน  5,000  บาท
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
      สําหรับผูเขารับการฝึกอบรมจํานวน  50  คน 
      คนละ 30 บาท  จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  3,000 บาท
4.คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวมเป็นเงิน  5,882  บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  9   หนาที่   95
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โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาสทางสังคม
(สงเสริมอาชีพการประดิษฐดอกไมจากกระดาษ)

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
(สงเสริมอาชีพการประดิษฐดอกไมจากกระดาษ) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน 
  ผืนละ 518 บาท  เป็นเงิน  518  บาท
2.คาวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ  3 ชั่วโมง
  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท
3.คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่
      ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
      จํานวน 50 คนๆ ละ 100 บาท  จํานวน  1  วัน
      เป็นเงิน  5,000  บาท
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
      สําหรับผูเขารับการฝึกอบรมจํานวน  50  คน 
      คนละ 30 บาท  จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  3,000 บาท
4.คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวมเป็นเงิน  5,882  บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  2   หนาที่   84 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพูหวานและของดีคลองหาด จํานวน 100,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานชมพูหวานและ
  ของดีอําเภอคลองหาด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  ลําดับที่  4   หนาที่  98  

โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัดสระแกว

จํานวน 60,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอุดหนุนจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
  เบื้องบูรพาและงานกาชาด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  ลําดับที่  10   หนาที่  92

โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีอําเภอคลองหาด จํานวน 40,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี
  อําเภอคลองหาด
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
   เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่  8   หนาที่  12 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําปี
ภายในตําบลไทรทอง

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด ตําบลไทรทอง ครั้งที่ 19 ประจําปี พ.ศ. 2564
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับจัดเลี้ยง 
   นักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน  เป็นเงิน 60,000 บาท
  - วันที่ 9 เมษายน 2564 จํานวน 200 คน ๆ ละ 100 บาท
    เป็นเงิน  20,000  บาท
 - วันที่ 10 เมษายน 2564 จํานวน 200 คน ๆ ละ 100 บาท
    เป็นเงิน  20,000  บาท
 - วันที่ 11 เมษายน 2564 จํานวน 200 คน ๆ ละ 100 บาท
    เป็นเงิน  20,000  บาท
2. คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
    จํานวน 2 ผืน  เป็นเงิน  1,100 บาท
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาจํานวน 10 คน ๆ ละ 
   800 บาท/วัน  จํานวน 3 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท
4. คาจัดเตรียมสถานที่จัดงานแขงขันและตกแตงสถานที่
   4.1 คาเชาเต็นท จํานวน 5 หลัง ๆ ละ 1,000 บาท
        เป็นเงิน 5,000 บาท
   4.2 คาเชาเครื่องเสียง จํานวน 3 วัน ๆ ละ 1,500 บาท
        เป็นเงิน 4,500 บาท
   4.3 คาเชาเกาอี้ จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 5 บาท
        เป็นเงิน 1,000 บาท
   4.4 คาเตรียมสนามแขงขัน เชน ทาสีพื้นสนาม จัดเตรียมพื้น
        สนามเปตอง โรยปูนขาวสนามฟุตบอล ตัดหญา ติดตั้ง
        ป้ายบอกคะแนน ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท
5. เงินรางวัลที่มอบใหแกผูชนะการแขงขันกีฬา  
   เป็นเงิน  18,400 บาท
6. คาถวยรางวัล  เป็นเงิน  6,000 บาท
7. คาอุปกรณกีฬา  เป็นเงิน  15,000 บาท
8. คาชุดกีฬาที่ใชแขงขันกีฬาแตละหมูบาน จํานวน 200 ชุด
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    ชุดละ 200 บาท  เป็นเงิน  40,000  บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
  ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
   ลําดับที่   6   หนาที่  91 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 83,700 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 83,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 83,700 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลไทรทอง จํานวน 63,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลไทรทอง 
ประจําปี พ.ศ. 2564  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. ป้ายประชาสัมพันธโครงการกวาง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร
    เป็นเงิน  2,000  บาท
2. คาจัดสถานที่และตกแตงสถานที่จัดงาน
   เป็นเงิน  32,900  บาท 
    2.1 คาเชาเกาอี้  จํานวน  180 ตัว ๆ ละ 5 บาท
         เป็นเงิน  900  บาท
   2.2 คาเชาเต็นท จํานวน 5 หลัง ๆ ละ 1,000 บาท
        เป็นเงิน 5,000  บาท
   2.3 คาเชาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณครบชุด  
        เป็นเงิน 10,000 บาท
   2.4 คาเชาเวทีใชทํากิจกรรม  เป็นเงิน  6,000  บาท
   2.5 คาจางเหมาตกแตงสถานที่  เป็นเงิน  11,000 บาท
        - จัดพานดอกไมจํานวน 10 พาน ๆ ละ 300 บาท
           เป็นเงิน 3,000 บาท
        - จัดดอกไมฐานพระพุทธรูป จํานวน 1 ชอ
          เป็นเงิน 2,000 บาท
        - จางเหมาผูกผาประดับเต็นท โต๊ะหมูบูชา 
          บริเวณงาน  เป็นเงิน  6,000 บาท
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับจัดเลี้ยงผูสูงอายุจํานวน  
   180 คน ๆ ละ 2  มื้อๆ ละ 30 บาท  เป็นเงิน 10,800 บาท
4. คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเพื่อจัดเลี้ยง
   ผูสูงอายุจํานวน  180 คนๆ ละ 100 บาท  
   เป็นเงิน  18,000  บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
  ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
  เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ. 2559 ขอ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
   ลําดับที่  7   หนาที่  91
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา
เนื่องในวันเขาพรรษา

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา
   เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําปี 2564  ตั้งไว  20,000  บาท
   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
   ประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเขาพรรษาประจําปี 
   พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาดกวาง 1.20 เมตร 
    ยาว 2.40 เมตร จํานวน 1 ผืน  เป็นเงิน 550  บาท
2. คาจางเหมาตกแตงสถานที่ เป็นเงิน 6,000 บาท
    2.1 จัดดอกไมวางบนโซฟาสําหรับประธานในพิธี
    2.2 จัดพานกรวยธูป เทียนแพ ดอกไมสด
    2.3 จัดดอกไมโต๊ะหมูบูชา ดอกไมถวายพระ
    2.4 จัดใหมีการประดับผา ตกแตงภายในงาน บริเวณพิธี
3. คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการประกอบพิธีทางศาสนา เชน 
   เทียนพรรษา,ขาตั้งเทียนพรรษา,เทียนน้ํามนต,ธูป,สายสิญจน
   เป็นตน  เป็นเงิน  13,450 บาท
   - ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
     คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
     นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     พ.ศ. 2559 ขอ 7 (1)
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
      เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่   5  หนาที่  9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,636,900 บาท

งบลงทุน รวม 1,636,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,636,900 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารโดมของหมูบานคลองไผ หมูที่ 3 จํานวน 365,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารโดมของหมูบานคลองไผ
หมูที่ 3 ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
สูง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 156.00 ตารางเมตร
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน  
  ตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
   เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลําดับที่  2  หนาที่  13

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทรา
หมูที่ 8 บานคลองยางนอก

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยจันทรา  หมูที่ 8 บานคลองยางนอก
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม. 
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่  3  หนาที่  7
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข
หมูที่ 7 บานคลองลาภใกล

จํานวน 471,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอุดมสุข  หมูที่ 7 บานคลองลาภใกล
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่  2  หนาที่  6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา
ซอยหลังวัด หมูที่ 2 บานโนนสงา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยหลังวัด  หมูที่ 2 บานโนนสงา
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และมีพื้นที่ไมนอยกวา 920 ตร.ม. 
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ลําดับที่  1  หนาที่  5

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมใหความรูดานการเกษตรกรรม ปศุสัตวและหัตถกรรม
เรื่อง การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
การเกษตร ปศุสัตวและหัตถกรรม
เรื่อง การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน 
  ผืนละ 518 บาท  เป็นเงิน  518  บาท
2.คาวิทยากร (จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 2 คน)
  3 ชั่วโมง ๆ ละ 300  บาท    เป็นเงิน  3,600 บาท
3.คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
      ที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
      จํานวน 50 คนๆ ละ 100 บาท
      จํานวน  1  วัน  เป็นเงิน  5,000  บาท
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
      สําหรับผูเขารับการฝึกอบรมจํานวน  50  คน
      คนละ 30 บาท  จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  3,000  บาท
4.คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวมเป็นเงิน  22,882  บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  3   หนาที่   97 
  (สํานักงานปลัด ผูรับผิดชอบโครงการ) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,339,125 บาท

งบกลาง รวม 5,339,125 บาท
งบกลาง รวม 5,339,125 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 65,928 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดสระแกว 
ประกอบดวย
(1) สํานักงานปลัด
(2) กองคลัง
(3) กองชาง
(4) กองการศึกษา  ตั้งไวตามขอบัญญัติ 15,700 บาท 
    จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 6,840 บาท
    (จะเบิกไดตอเมื่อไดรับจัดสรรเงินจากกรมสงเสริมการปกครอง
     ทองถิ่น)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,585,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผู
สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ) ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุ
ที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  
-การดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,152,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สงเคราะหเบี้ยความพิการ) ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  
-การดําเนินการเบิกจายเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ
 ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ.2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในการสงเคราะหผูปวยโรคตามทะเบียน
ผูปวยเอดส จํานวน 1 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน
- การดําเนินการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง   
  มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

สํารองจาย จํานวน 309,659 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินอื่นๆ เกี่ยวกับสาธารณภัย
  หรือเป็นรายจายที่จําเป็นแตไมไดตั้งไว หรือเป็นคาใชจายเพื่อ
  บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
- ดําเนินการตามหนังสือ กค.0406.3/34638 
  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2558 
- ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการฯ และระเบียบอื่นๆ
  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 61,722 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ไทรทอง ประจําปี 2564 (จายเป็นเงิน
สมทบกองทุนฯ 40% ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 คํานวณจาก
ประชากร ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563  จํานวน 3,429 คน ๆ ละ 
45 บาท x 40% ) เป็นเงิน 61,722  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 152,216 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
ตั้งจายจากประมาณการรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุน 
จํานวน  15,221,520   บาท x 1% เป็นเงิน  152,216 บาท
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