
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 

อําเภอ คลองหาด   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,536,510 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,395,450 บาท

งบบุคลากร รวม 5,731,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 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
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน

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
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 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
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
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42,120 บาท



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

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 14 อัตรา 
     เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 1,209,600 บาท
     เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,505,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,829,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด)
ประกอบดวย
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหนาสํานักปลัด
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(5) นักพัฒนาชุมชน
(6) นักวิชาการสาธารณสุข
(7) เจาพนักงานป้องกัน
(8) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินประจําตําแหนง จํานวน

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 524,340 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (สํานักงานปลัด) ประกอบดวย
(1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
(2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(3) นักการ  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
(2) นักการ  

งบดําเนินงาน รวม 2,588,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 160,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
  และพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
  ตั้งไว 160,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ซึ่งเป็น งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ

คาเชาบาน จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
  เชน คารับรอง คาอาหาร เครืองดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ 
  มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือเลี้ยงรับรอง
  ในการจัดงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญทางราชการ
- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลา และคาจัดพานดอกไมตาง ๆ ที่จําเป็น
  ตองใชในงานราชการ ตามหนังสือ ที่ มท 0407/ว 1284
  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2530
- คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 10,490 บาท

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

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  ลําดับที่  1   หนาที่   115 
- ตั้งงบประมาณตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3675 
   ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2561

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อเขารับการ
  ฝกอบรมของคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล
  และพนักงานจาง
- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาฯ
- และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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500,000 บาท



โครงการชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูการพัฒนาทองถิ่น  (สงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย  และเกษตรทฤษฎีใหม)

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมและ
สนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย
และเกษตรทฤษฎีใหม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 518 บาท
    เป็นเงิน  518  บาท
2. คาวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จํานวน 1 วัน
    เป็นเงิน  1,800  บาท
3. คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
      สําหรับผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน  50 คน ๆ ละ 80 บาท
      จํานวน 1 วัน ๆ ละ 1 มื้อ  เป็นเงิน  4,000  บาท
     - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล สําหรับผูเขารับการ
       ฝกอบรม จํานวน  50 คน ๆ ละ 25  บาท  จํานวน  1  วัน
       วันละ  2  มื้อ  เป็นเงิน  2,500  บาท
4. คาจางเหมาพาหนะเดินทาง  พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  2 คัน
    คันละ  4,000  บาท  เป็นเงิน  8,000  บาท
5. คาวัสดุอุปกรณ  จํานวน  3,182  บาท
    - กระเป๋า
    - สมุด
    - ปากกา
       ฯลฯ
 - ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
  การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่   1  หนาที่  97        

หนา : 7/47 

20,000 บาท



โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 518 บาท
    เป็นเงิน 518 บาท
2. คาจัดซื้อพันธุไม ขนาดความสูงไมต่ํากวา 1.00 เมตร จํานวน
    60 ตน ๆ ละ 180 บาท  เป็นเงิน 10,800 บาท
3. คาจางเหมาขุดหลุมปลูกตนไม และปรับสถานที่ปลูก
    เป็นเงิน 6,682 บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ
    จํานวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท 
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  ลําดับที่   14  หนาที่  113  
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ
และประชาชนตําบลไทรทอง  
(เผยแพรความรูทางกฎหมาย)

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรู
แกประชาชน (เผยแพรความรูทางกฎหมาย)
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 518 บาท
    เป็นเงิน  518 บาท
2. คาวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  จํานวน  1  วัน
    เป็นเงิน  3,600  บาท
3. คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
    จํานวน 80 คน ๆ ละ  80  บาท  จํานวน  1  วัน  1  มื้อ
    เป็นเงิน  6,400  บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขาฝกอบรม จํานวน  80  คน
    คนละ  25  บาท  1  วัน  2  มื้อ  เป็นเงิน  4,000  บาท
5. คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  เป็นเงิน  5,482  บาท
     - กระเป๋า
     - สมุด
     - ปากกา
         ฯลฯ
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
  การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  3   หนาที่  115   
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ
(เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม)

จํานวน

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
     ป้ายละ  3,000  บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท
4. คาใชจายอื่น ๆ  เป็นเงิน  1,000  บาท 
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  ลําดับที่   15  หนาที่   113 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัดหญา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ
ในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพตางๆ 
ผามานพรอมการติดตั้งทั้งสํานักงาน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก 
น้ํายาลางจาน ชุดกาแฟ แกวน้ํา จาน ชอน ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ปูนซีเมนต สี 
กระเบื้อง จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณของรถยนตสวนกลาง เชน แบตเตอรี่
หัวเทียน ยางรถยนต และอุปกรณไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถจักรยานยนตและเครื่องตัดหญา ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใชตางๆ ตนไม กระถาง และยา
ปราบศัตรูพืช 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 212,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
และอาคารที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ไทรทอง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําดื่ม คาน้ําประปา และคาน้ําอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท และระบบสื่อสารตางๆ 
ของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย เป็นตน
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือน คาตอสัญญาณ/
จดทะเบียน Domain name สําหรับเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลไทร
ทองและคาสื่อสารอื่นที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 50,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  6  ตัว จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 6 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต
- เป็นไปตามราคาที่ไดจากการสืบราคาจากทองตลาด 

โต๊ะทํางานขนาด  5  ฟุต  จํานวน  1  ตัว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต
- เป็นไปตามราคาที่ไดจากการสืบราคาจากทองตลาด 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ  A4,Letter,Legal  และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ  
  คอมพิวเตอร  ประจําป พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)
  หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm)
  หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader)  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
  ที่ใชแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
  ไดเป็นอยางนอย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562

หนา : 13/47



งบรายจ่ายอื่น รวม
รายจ่ายอื่น รวม
รายจายอื่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนโดยการสํารวจ
ความพึงพอใจในงานบริการของ อบต.

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
  ลําดับที่  4  หนาที่  116    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,742,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,964,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,964,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,391,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองคลัง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(4) เจาพนักงานพัสดุ
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
     เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 424,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (กองคลัง)
ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
(2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
(3) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
(กองคลัง) ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
(2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
(3) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ. 2561-2563

งบดําเนินงาน รวม 769,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ
  จัดจาง อาทิ เชน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจ
  การจาง ตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมการกอสรางขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่นเป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ กค 0402.5/ว 156 
  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน   
  บุคคล หรือคณะกรรมการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบล
 ไทรทอง เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
  คณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางฯ ลงวันที่  2 ตุลาคม 2560   
  และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
  ประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เป็นตน
  ตั้งไว 100,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็น
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 354,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 148,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ที่จําเป็นตอทางราชการ
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานดานธุรการกองคลัง
- และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ 
ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และการจัดทําฐานขอมูลในการ 
จัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดทําฐาน
ขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ หรือหนังสือสั่งการอื่น 

ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่   9  หนาที่   117

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อปท.
(ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ติดตั้งหนาองคการบริหาร
สวนตําบลไทรทอง  และติดตั้งตามหมูบานในเขตตําบลไทรทอง  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
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสํานักงาน จํานวน

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

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ แบบพิมพตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินและบัญชีอื่น ๆ
ที่ใชในสํานักงาน

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)
  หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm)
  หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 132,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.
เชน คาใชจายเจาหนาที่ อปพร. กรณีอบต. มีคําสั่งใชอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานในการป้องกัน
สาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตาม
กฎหมาย เชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อํานวยความสะดวก
ในการเดินทางใหแกประชาชนในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต
และเทศกาลตาง ๆ
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ค่าใช้สอย รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม สงกรานต จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเทศกาลปใหม สงกรานตฯ และการปฏิบัติงานดูแล
ความสงบเรียบรอย ป้องกันอาชญากรรมและคําสั่งผูอํานวยการ
ศูนยอปพร.อบต.ไทรทอง โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ,ป้ายรณรงคและลดอุบัติเหตุ
   ป้ายแจงเตือนภัยตาง ๆ ป้ายบอกทาง ป้ายระวังอันตราย ป้ายอื่น ๆ 
   พรอมติดตั้ง  เป็นเงิน  10,000  บาท
2.คาเชาอุปกรณไฟฟ้าสองสวาง  เป็นเงิน  10,000 บาท
3.คาเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชน  ป็นเงิน 10,000 บาท
4.คาจางเหมาบริการเต็นท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
  ลําดับที่  3  หนาที่  70 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 23,400 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้
1. กรวยจราจร ขนาด 80 เซนติเมตร ติดสติกเกอรหนวยงาน
    จํานวน 10 อัน ๆ ละ 520 บาท  เป็นเงิน  5,200  บาท
2. แผงกั้นจราจรทั่วไป  มีลอขนาด 1.1 x 2.0 เมตร
    จํานวน  2  แผง ๆ ละ 3,150 บาท  เป็นเงิน  6,300  บาท
3. แทงแบริเออร ขนาด 50x100x80 จํานวน 4 แทง
    แทงละ  2,800 บาท  เป็นเงิน  11,200  บาท
-  เป็นไปตามการสืบราคาจากทองตลาด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 16,600 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ วัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้
1. ถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซด  ขนาด 15 ปอนด
    จํานวน  3  ถัง ๆ ละ 3,900  บาท  เป็นเงิน  11,700  บาท
2. ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ขนาด 15 ปอนด
    จํานวน  1  ถัง  เป็นเงิน  4,900  บาท
-  เป็นไปตามการสืบราคาจากทองตลาด
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รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม
ครุภัณฑอื่น

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ  จํานวน  1  ป้าย จํานวน 22,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑอื่น  ดังนี้
-  ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ  ชนิด 2 ระบบ
    จํานวน  1  ป้าย ๆ ละ  22,000  บาท
-  เป็นไปตามการสืบราคาจากทองตลาด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,208,010 บาท

งบบุคลากร รวม 1,440,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,440,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 997,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการ (กองการศึกษา) ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา
(2) นักวิชาการศึกษา
(3) ครู (ครู คศ.1) จะเบิกไดตอเมื่อกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดโอนจัดสรรงบประมาณใหเรียบรอยแลว
เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ.2561-2563

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการ (กองการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 353,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป (กองการศึกษา) ประกอบดวย
(1) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก งบประมาณจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
     ทองถิ่น จํานวน 112,800 บาท งบประมาณจัดสรรจากองคการ
     บริหาร สวนตําบลไทรทอง 24,360 บาท จะเบิกไดตอเมื่อ
    ไดรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
     ทองถิ่นเรียบรอยแลว
(2) ผูดูแลเด็ก  จํานวน 216,000 บาท

งบลงทุน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป (กองการศึกษา) ประกอบดวย
(1) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 24,000 บาท
(2) ผูดูแลเด็ก ตั้งไว 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,503,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,050 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 116,050 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง (กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใกแกพนักงานสวนตําบล
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 617,390 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมตาง ๆ
  ของครู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก
- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
  หรืออบรม สัมมนาของบุคลากร (กองการศึกษา)
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1.คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล จํานวน 250 คน ๆ ละ
   75 บาท  เป็นเงิน  18,750 บาท
2.คาอาหารวาง และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล จํานวน 250 คน ๆ ละ
   25 บาท  เป็นเงิน  6,250 บาท
3.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาดกวาง 2.5 เมตร
   ยาว 4 เมตร  จํานวน 1 ผืน  เป็นเงิน  2,000 บาท
4.คาจัดสถานที่จัดงานและตกแตงสถานที่  เป็นเงิน  23,000 บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  ลําดับที่  1  หนาที่  72 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
(1) คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว  122,500 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน 
    ใหกับเด็กนักเรียน  25 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จํานวน 245 วัน 
    ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิก
    หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(2) คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว 88,200 บาท 
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน 
    ใหกับเด็กนักเรียน 18 คน ๆ ละ20 บาทตอวัน จํานวน 245 วัน 
    ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
    (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
    ในนามของสถานศึกษา)
(3) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
     จํานวนนักเรียน 25 คน อัตราคนละ1,700 บาท/ ป 
     ตั้งไว 42,500บาท  วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
     เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(4) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง  จํานวนนักเรียน 18 คน 
     อัตราคนละ 1,700 บาท/ ป ตั้งไว 30,600 บาท 
     (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
     ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
 (5) คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  
       จํานวนนักเรียน 25 คน อัตราคนละ 200 บาท/ ป 
       ตั้งไว 5,000 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขา
       บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(6) คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
     สวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 18 คน 
     อัตราคนละ 200 บาท/ ป ตั้งไว 3,600 บาท 
    (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
    ในนามของสถานศึกษา)
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(7) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  
     จํานวนนักเรียน 25 คน อัตราคนละ 300 บาท/ ป 
     ตั้งไว 7,500 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขา
     บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(8) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน   
      ตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 18 คน อัตราคนละ 300 บาท/ ป 
      ตั้งไว 5,400 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขา
      บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(9) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง     
     จํานวนนักเรียน 25 คน อัตราคนละ 430 บาท/ ป 
     ตั้งไว 10,750 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขา   
     บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(10) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
        องคการบริหารสวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 18 คน 
        อัตราคนละ 430 บาท/ ป ตั้งไว 7,740 บาท 
       (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงิน
       ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(11) คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
        จํานวนนักเรียน 25 คน อัตราคนละ 200 บาท/ ป  
        ตั้งไว 5,000 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
        เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(12) คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน 
        ตําบลไทรทอง  จํานวนนักเรียน 18 คน อัตราคนละ 200 บาท/ ป  
        ตั้งไว 3,600 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขา
        บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
ใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
   ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของกองการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
เพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ เชน เครื่องปริ้นเตอร พัดลม ตู โต๊ะ  
เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 720,540 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใชตาง ๆ ในกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง เชน แฟ้ม กระดาษ ดินสอ สี ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แกวน้ํา จาน ชาม ชอน
ถาดหลุม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จําเป็นใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ไทรทอง

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 605,540 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน จํานวน 4 แหง ดังนี้
(1) โรงเรียนบานหินกอง ตั้งไว 400,490 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร
เสริม (นม) ใหกับนักเรียนจํานวน 209 คน ๆ ละ 7.37 บาทตอวัน
จํานวน 260 วัน 
(2) โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ตั้งไว 122,640 บาท เพื่อจายเป็นคา
อาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนจํานวน 64 คน ๆ ละ 7.37 บาทตอวัน
จํานวน 260 วัน 
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง ตั้งไว 47,910 บาท เพื่อจายเป็นคา
อาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนจํานวน 25 คน ๆ ละ 7.37 บาทตอวัน
จํานวน 260 วัน
(4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
ตั้งไว 34,500 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
จํานวน 18 คน ๆ ละ 7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก 
เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง และโปรแกรมตาง ๆ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม
คาไฟฟ้า จํานวน

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําดื่ม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

งบลงทุน รวม 171,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 171,750 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานมีลอ จํานวน 3 ตัว จํานวน 4,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานมีลอ จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 1,650 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเกาอี้ทํางานแบบลอเลื่อนมีพนักพิง
- เป็นไปตามการสืบราคาจากทองตลอด

ตูเก็บของ จํานวน 6 หลัง จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บของ ขนาดกวาง 40 ซม.
ยาว 200 ซม. สูง 90 ซม. จํานวน 15 ชอง
- เป็นไปตามการสืบราคาจากทองตลาด

ตูเหล็กทึบ 2 บาน เลื่อนทึบ จํานวน 2 หลัง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กทึบ 2 บาน  เลื่อนทึบ
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 4,000 บาท  
- เป็นไปตามการสืบราคาจากทองตลาด

ตูเหล็กทึบ จํานวน 5 หลัง จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กทึบ จํานวน 5 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีผานชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
  วันที่ 15  มีนาคม  2562
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โต๊ะทํางาน 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กชนิดเหล็ก จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
- เป็นไปตามราคาที่ไดจากการสืบราคาจากทองตลาด
 

พัดลมติดเพดาน จํานวน 8 ตัว จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมจํานวน 8 ตัว ๆ ละ 1,650 บาท
- เป็นไปตามการสืบราคาจากทองตลาด

ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะนักเรียน พรอมเกาอี้ จํานวน 6 ชุด จํานวน 27,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะนักเรียน พรอมเกาอี้ จํานวน  6  ชุด
ชุดละ 4,650 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะนักเรียน พรอมเกาอี้สําหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง
   จํานวน 6 ชุด
- เป็นโต๊ะนักเรียน ขนาดกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
  สูง  50 เซนติเมตร  จํานวน  6  ตัว
- เป็นเกาอี้ขนาดกวาง  30  เซนติเมตร  สูง  30  เซนติเมตร
  มีพนักพิงสูงไมนอยกวา  30  เซนติเมตร  จํานวน  36  ตัว
- เป็นไปตามราคาที่ไดจาการสืบราคาจากทองตลาด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
  (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz
  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
  ในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หนวย
- หนวยประผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory
   รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
  หรือดีกวา  ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
       ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  2 GB  หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
       ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวย
       ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
       หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
   มีขนาดไมนอยกวา  4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
  ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State drive ขนาดความจุ
  ไมนอยกวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
   ไมนอยกวา  3  ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1 หนวย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 3  เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)
  หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm)
  หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ  วันที่  15 มีนาคม 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานหินกอง จํานวน 836,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหินกอง ตั้งไว 836,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนจํานวน
209 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน
- ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
   

อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา จํานวน 256,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 
ตั้งไว 256,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กนัก
เรียน จํานวน 64 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
- ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
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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

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว
ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ฯลฯ 
- ดําเนินการตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072  
  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประเทศไทย ไรขยะมูลฝอย อบต.ไทรทอง
(เสริมสรางการบริหารจัดการขยะชุมชนอยางเป็นระบบ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเทศไทยไรขยะมูลฝอย
อบต.ไทรทอง  (เสริมสรางการบริหารจัดการขยะชุมชนอยางเป็นระบบ)
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 518 บาท
   เป็นเงิน  518  บาท
2.คาวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600  บาท  จํานวน  1  วัน
   เป็นเงิน  3,600 บาท
3.คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ
    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
      สําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 90 คน ๆ 80 บาท
      จํานวน  1  วัน  เป็นเงิน  7,200  บาท
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารับการ
      ฝกอบรมจํานวน  90  คน ๆ ละ 25 บาท  จํานวน 2 มื้อ
      เป็นเงิน  4,500  บาท
4. คาจางเหมายานพาหนะ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 คัน
     คันละ  5,000 บาท  เป็นเงิน  10,000  บาท
5.คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวมเป็นเงิน  74,182  บาท
    - ทอซีเมนต
    - ถังขยะทั่วไป
    - ถังขยะรีไซเคิล
    - ขยะอันตราย
         ฯลฯ
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่   1  หนาที่   101  
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท/คน) จํานวน 4 ชั่วโมง
   เป็นจํานวนเงิน 2,400 บาท
2.คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการและป้ายรณรงคป้องกัน
   โรคพิษสุนัขบา เป็นจํานวนเงิน 1,940 บาท  ประกอบดวย
   - ป้ายรณรงคโครงการ ขนาด 1 เมตร ยาว 1 เมตร จํานวน 8 ป้าย
     ป้ายละ 180 บาท  เป็นเงิน 1,440  บาท
   - ป้ายรณรงคโครงการ ขนาด 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร จํานวน 1 ป้าย
     ป้ายละ 500 บาท  เป็นเงิน  500  บาท
3.คาจางเหมาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
   จํานวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท  จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  4,000 บาท
4.คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมการฝกอบรม
   จํานวน 80 คน ๆ ละ 80 บาท  เป็นเงิน  6,400 บาท
5.คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ  ประกอบดวย
   แผนป้ายแขวนคอสุนัขและแมว,ทะเบียนคุมสุนัขและแมว,ไซริ้ง,
   เข็ม  จํานวน  989  โด๊ส ๆ ละ 30 บาท  เป็นเงิน  29,670 บาท
6.คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นเงิน 5,590 บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2565 
  ลําดับที่  2  หนาที่  76

โครงการเฝ้าระวังโรคติดตอ  และโรคไมติดตอ
(รณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา)

จํานวน
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โครงการเฝ้าระวังโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
(เฝ้าระวังและควบคุมภัยไขเลือดออก)

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและควบคุม 
โรคติดตอ ประจําปงบประมาณ 2563 
(เฝ้าระวังและควบคุมไขเลือดออก) โดยมีคาใชจายประกอบดวย
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95,000 บาท

1. คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการฯ  เปนเงิน  7,538  บาท     

   ประกอบดวย

   - ปายรณรงคโครงการ ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 3 เมตร

     จํานวน 13 ปาย ๆ ละ 540 บาท  เปนเงิน  7,020  บาท

  - ปายประชาสัมพันธโครงการ  ขนาดกวาง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร        

    จํานวน  1  ปาย  เปนเงิน  518  บาท

2. คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกยุงลายเคลือบสารเมทีฟอส (ถุงชา)

   บรรจุซอง (20 กรัม/ซอง ๆ ละ  4  บาท) 1,250 ซอง/ ถัง 

   จํานวน  1  ถัง  เปนเงิน  5,000 บาท

3. คาจัดซื้อน้ายากําจัดลูกน้ายุงลายไซรเพอร 25 % จํานวน 24 ลิตร     

   ลิตร ละ  1,100  บาท  เปนเงิน  26,400  บาท

4. คาจัดซื้อน้ายากําจัดลูกยุงลายเดลตาเมทริน 1% จํานวน  15 ลิตร     

   ลิตร ละ 1,100  บาท  เปนเงิน  16,500  บาท 

5. คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารวม     

   โครงการจํานวน  100  คน ๆ ละ 25 บาท  เปนเงิน  2,500 บาท

6. คาจางเหมาแรงงานในการฉีดพนยุงในเขตตําบลไทรทอง

   ประกอบดวย

   - จํานวนครัวเรือน 1,062 ครัวเรือน ๆ ละ 30 บาท

      เปนเงิน 31,860 บาท

   - จํานวนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ๆ ละ 300 บาท        

     เปนเงิน  1,200 บาท

   - จํานวนวัด/สํานักสงฆ  8  แหง ๆ ละ 300  บาท

      เปนเงิน  2,400  บาท

      รวมเปนเงิน  35,460  บาท  

      เบิกจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการฉีดพนเพียง 35,000 บาท

7. คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวมเปนเงิน  1,602  บาท

   - กระดาษสี A 4

- กระดาษแข็งสี/กระดาษแข็งขาวเทา

- ฟวเจอรบอรด

- สีเมจิก

- ถุงดํา

- กระดาษกาว  ฯลฯ 



- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่   2  หนาที่  76

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอโรคไมติดตอ และโรคอุบัติใหม
(ชุมชนรวมใจ ป้องกันภัยโรคติดตอ และโรคระบาด)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรคติดตอ
ภายในตําบล (ชุมชนรวมใจ ป้องกันภัยโรคติดตอ โรคระบาด)
  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 518 บาท      

  เปนเงิน  518  บาท

2. คาวิทยากร 1 คน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600  บาท  เปนเงิน  2,400 บาท

3. คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการฯ

    - คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล         

      สําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 80 คน ๆ ละ 80 บาท

      จํานวน  1  วัน  เปนเงิน  6,400  บาท

    - คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารับการ        

      ฝกอบรมจํานวน  80  คน ๆ ละ 25 บาท  จํานวน 2 มื้อ

      เปนเงิน  4,000  บาท

4. คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวมเป็ นเงิน  6,682  บาท 
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  3   หนาที่   76  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 904,680 บาท

งบบุคลากร รวม 591,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 591,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 527,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองชาง) ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองชาง
(2) นายชางโยธา
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงาน
สวนตําบล (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล (กองชาง)
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ใหกับกองชาง
หรือผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ใหกับกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ในการจัดจางบุคลากรเพื่อชวยงาน
ในสวนของกองชาง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เชน อุปกรณเสียง
ตามสายหมูบาน/หอกระจายขาวหมูบาน ไฟฟ้าสาธารณะ 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

งบลงทุน รวม 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กทึบ  จํานวน  2 หลัง จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กทึบ จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีผานชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
  วันที่ 15  มีนาคม  2562
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โต๊ะทํางาน 5 ฟุต  จํานวน  1  ตัว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต
- เป็นไปตามราคาที่ไดจาการสืบราคาจากทองตลาด

งานไฟฟ้าถนน รวม 489,300 บาท
งบลงทุน รวม 489,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 489,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย
หมูที่ 1 บานหินกอง

จํานวน 174,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบานหินกอง  หมูที่ 1 ตําบลไทรทอง  อําเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว  เป็นเสาไฟแบบเหล็กชุบกัลป์วาไนท
ขนาดความสูง  6  เมตร  โคมไฟหลอด  LED  พลังงานแสงอาทิตย  
ขนาด  30  วัตต  จํานวน  5 ชุด  (ติดตั้งตามจุดที่ อบต.ไทรทอง  กําหนด)
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทองกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  
   มาตรา  68  (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
  ลําดับที่  42  หนาที่  49

หนา : 37/47



โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย
หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบานไทรเดี่ยว  หมูที่ 4 ตําบลไทรทอง  อําเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว  เป็นเสาไฟแบบเหล็กชุบกัลป์วาไนท
ขนาดความสูง  6  เมตร  โคมไฟหลอด  LED  พลังงานแสงอาทิตย  
ขนาด  30  วัตต  จํานวน  2 ชุด  (ติดตั้งตามจุดที่ อบต.ไทรทอง  กําหนด)
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทองกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  
   มาตรา  68  (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
  ลําดับที่  45 หนาที่  49

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย
หมูที่ 5 บานคลองยาง

จํานวน 244,650 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบานคลองยาง  หมูที่ 5 ตําบลไทรทอง  อําเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว  เป็นเสาไฟแบบเหล็กชุบกัลป์วาไนท
ขนาดความสูง  6  เมตร  โคมไฟหลอด  LED  
พลังงานแสงอาทิตย  ขนาด  30  วัตต  จํานวน  7  ชุด  
(ติดตั้งตามจุดที่ อบต.ไทรทอง  กําหนด)
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทองกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.  2537  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  
  มาตรา  68  (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
  ลําดับที่  46   หนาที่  49

หนา : 38/47 

69,900 บาท



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพูหวานและของดีคลองหาด จํานวน 100,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานชมพูหวานและของดี
  อําเภอคลองหาด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  ลําดับที่  4   หนาที่  98  

โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแกว

จํานวน 60,000 บาท

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

โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีอําเภอคลองหาด จํานวน 20,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีอําเภอคลองหาด
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
   ลําดับที่  8   หนาที่  91  

หนา : 39/47



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําปภายในตําบลไทรทอง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด ตําบลไทรทอง ครั้งที่ 19 ประจําป พ.ศ. 2563
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับจัดเลี้ยงนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน
   เป็นเงิน 54,000 บาท
2.คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
   จํานวน 2 ผืน  เป็นเงิน  1,100 บาท
3.คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาจํานวน 9 คน ๆ ละ 3 วัน
   เป็นเงิน 21,600 บาท
4.คาจัดเตรียมสถานที่จัดงานแขงขัน  คาเชาเต็นท,คาเชาเครื่องเสียง,
   คาเชาเกาอี้,จางเหมาทําสนามแขงขัน  และตกแตงสถานที่  
   เป็นเงิน  12,000 บาท
5.เงินรางวัลที่มอบใหแกผูชนะการแขงขันกีฬา  เป็นเงิน  21,300 บาท
6.คาถวยรางวัล  เป็นเงิน  7,000 บาท
7.คาอุปกรณกีฬา  เป็นเงิน  15,000 บาท
8.คาชุดกีฬาที่ใชแขงขันกีฬาแตละหมูบาน จํานวน 240 ชุด
   ชุดละ 200 บาท  เป็นเงิน  48,000  บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
  แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
   ลําดับที่   6   หนาที่  91 

หนา : 40/47



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน รวม

หนา : 41/47 

รวม 82,100 บาทค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 27,100 บาท
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา
   เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2563  ตั้งไว  20,000  บาท 

   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเขาพรรษาประจําป พ.ศ. 2563 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน  เปนเงิน 600  บาท

2. คาขี้ผึ้งแผนพรอมไสเทียน จํานวน 20 กิโลกรัม ๆ ละ 120 บาท      

   เปนเงิน  2,400  บาท

3. คาจางเหมาตกแตงสถานที่หลอเทียนและจัดตกแตง

   รถแหเทียนพรรษา  เปนเงิน  12,000  บาท

4. คาวัสดุอุปกรณในการประกอบพิธีหลอเทียน  เปนเงิน  12,100 บาท    

-  ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย       

   ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม        

   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 7 (1)    

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

   ลําดับที่   2 หนา  90  

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป
    ตั้งไว  7,100  บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการดังกลาว
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน  เป็นเงิน  600  บาท
2. คาจางเหมาตกแตงสถานที่   เป็นเงิน  3,000  บาท
3. คาดอกไม ธูปเทียน  เป็นเงิน  3,500  บาท
    - ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
      ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
      แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 7 (1)
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
      ลําดับที่  4  หนาที่  90

82,100 บาท

82,100 บาท



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลไทรทอง จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลไทรทอง ประจําป พ.ศ. 2563
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. ป้ายประชาสัมพันธโครงการกวาง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร
    เป็นเงิน  2,000  บาท
2. คาจัดสถานที่จัดงาน 
    (คาเชาเต็นท เวที เครื่องเสียง เกาอี้ และตกแตงสถานที่ )
     เป็นเงิน  25,500  บาท
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับจัดเลี้ยงผูสูงอายุจํานวน  220 คน
    คนละ 2  มื้อ  เป็นเงิน  11,000  บาท
4. คาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดเลี้ยงผูสูงอายุจํานวน  220 คน
     คนละ 75 บาท  เป็นเงิน  16,500  บาท
- ทุกรายการสามารถถัวจายได  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565 
   ลําดับที่  7   หนาที่  91

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,036,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,036,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,036,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางบานพักสวัสดิการพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางบานพักสวัสดิการพนักงาน
กวาง 15.00 เมตร  ยาว 9.00 เมตร  สูง 2.50 เมตร
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  ลําดับที่  5  หนาที่   120

หนา : 42/47 

55,000 บาท



คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมวางทอระบายน้ํา
ซอยแสงจันทร  หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยแสงจันทร หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และมีพื้นที่ไมนอยกวา 440 ตร.ม. พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 100 เมตร 1 จุด จํานวน 8 ทอน
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  ลําดับที่  46  หนาที่  63

โครงการกอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพ็ญศรี
หมูที่ 6  บานโนนสมบูรณ

จํานวน 206,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพ็ญศรี
หมูที่  6  บานโนนสมบูรณ
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และมีพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตร.ม. 
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล    

  พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)

- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

   ลําดับที่  54  หนาที่  65
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โครงการกอสรางถนนยกระดับพรอมวางทอระบายน้ํา ซอยสวนป่า
หมูที่ 5 บานคลองยาง

จํานวน

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนยกระดับพรอม
วางทอระบายน้ํา ซอยสวนป่า หมูที่ 5 บานคลองยาง
เดิมกวาง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ปรับปรุงใหม 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สูง 0.60 เมตร
ลูกรังผิวทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงเสนผาศูนยกลาง 0.60 x 100.00 เมตร 2 จุด จํานวน 16 ทอน
- ตามแบบและปริมาณที่ อบต.ไทรทองกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  ลําดับที่  22  หนาที่  59

โครงการติดตั้งเสียงตามสายพรอมระบบชุดอุปกรณ พรอมขยายเขต
หมูที่ 1 บานหินกอง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเสียงตามสายพรอมระบบชุดอุปกรณ
พรอมขยายเขต โดยรื้อสายดรอปวายดเดิม พรอมติดตั้ง
สายดรอปวายดใหม ความยาว 7,000 เมตร ติดตั้งลําโพงฮอรน
ขนาดปากกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว จํานวน 21 ตัว
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
   ลําดับที่  51  หนาที่  50

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และสรางรั้วกั้นแนวเขตที่สาธารณะ
หมูที่ 6 บานโนนสมบูรณ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศน และสรางรั้วกั้นแนวเขตที่สาธารณะ
หมูที่ 6 บานโนนสมบูรณ 
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง  กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
  ลําดับที่  10 หนาที่ 112
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190,000 บาท



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรือนทําปุ๋ย หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารโรงเรือนทําปุ๋ย หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว
กวาง  12.00 เมตร  ยาว 10.50 เมตร  สูง  3.30 เมตร
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง  กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 67 (1)
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
  ลําดับที่  5 หนาที่  94

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,914,910 บาท

งบกลาง รวม 4,914,910 บาท
งบกลาง รวม 4,914,910 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 66,048 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดสระแกว ประกอบดวย
(1) สํานักงานปลัด
(2) กองคลัง
(3) กองชาง
(4) กองการศึกษา  ตั้งไวตามขอบัญญัติ 15,000 บาท จากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 6,840 บาท (จะเบิกไดตอเมื่อไดรับจัดสรรเงิน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  
-การดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,104,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยความพิการ)
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  
-การดําเนินการเบิกจายเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในการสงเคราะหผูป่วยโรคตามทะเบียนผูป่วย
เอดส จํานวน 1 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- การดําเนินการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548
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จํานวน 3,363,600 บาท



สํารองจาย จํานวน

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินอื่นๆ เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือเป็น  
  รายจายที่จําเป็นแตไมไดตั้งใว หรือเป็นคาใชจายเพื่อบําบัดความเดือด  
  รอนของประชาชน
- ดําเนินการตามหนังสือ กค.0406.3/34638 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2558 
- ดําเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
  ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
  และหนังสือสั่งการฯ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ
                               ฯลฯ

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 61,218 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.ไทรทอง ประจําป 2563 (จายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ 40%
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2557 คํานวนจากประชากร ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562
จํานวน 3,401 คน ๆ ละ 45 บาท x 40% ) เป็นเงิน 61,218  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 148,769 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
ตั้งจายจากประมาณการรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุน 
จํานวน   14,876,900  บาท x 1% เป็นเงิน  148,769 บาท
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159,275 บาท




