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170/7   หมู 4   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล แกลง
  เขต/อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21160

พื้นที่ 42.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,023 คน
ชาย 2,909 คน

หญิง 3,114 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกลง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกลง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแกลงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลแกลง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 78,180,353.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 74,512,077.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 28,499,019.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
4,008,959.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 3,633,887.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 57,386,963.10 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 733,130.88 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,196,667.32 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 402,307.42 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 37,319.47 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 6,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,083,804.08 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 19,927,733.93 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 44,183,765.32 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,414,615.71 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,149,760.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,469,794.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,617,720.95 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,531,874.17 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 218,536.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 6,849,673.14 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 821,632.92 2,563,000.00 2,455,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,185,550.25 994,300.00 949,775.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 499,164.96 500,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,201.40 20,200.00 6,200.00

หมวดรายได้จากทุน 8,100.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,594,649.53 4,082,500.00 3,665,975.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 34,794,649.94 33,936,800.00 30,421,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,794,649.94 33,936,800.00 30,421,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,949,715.00 17,818,250.00 20,426,225.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,949,715.00 17,818,250.00 20,426,225.00

รวม 54,339,014.47 55,837,550.00 54,513,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,307,195.00 10,567,843.00 12,113,040.00

งบบุคลากร 15,050,956.00 18,279,380.00 17,935,270.00

งบดําเนินงาน 10,292,639.60 14,826,810.00 12,902,090.00

งบลงทุน 5,379,961.00 8,490,900.00 8,185,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,679,928.78 3,672,617.00 3,377,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,710,680.38 55,837,550.00 54,513,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,879,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,867,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,706,010

แผนงานสาธารณสุข 2,079,960

แผนงานสังคมสงเคราะห 743,160

แผนงานเคหะและชุมชน 4,851,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 187,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 95,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,890,470

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,113,040

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,513,200



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,113,040 12,113,040
    งบกลาง 12,113,040 12,113,040

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,428,100 2,415,300 8,843,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,511,640 0 1,511,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,916,460 2,415,300 7,331,760

งบดําเนินงาน 2,704,500 788,200 3,492,700
    คาตอบแทน 829,500 393,200 1,222,700

    คาใช้สอย 910,000 155,000 1,065,000

    คาวัสดุ 520,000 180,000 700,000

    คาสาธารณูปโภค 445,000 60,000 505,000

งบลงทุน 517,500 5,500 523,000
    คาครุภัณฑ 517,500 5,500 523,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

รวม 9,670,100 3,209,000 12,879,100

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 582,120 468,600 0 1,050,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 582,120 468,600 0 1,050,720

งบดําเนินงาน 360,000 152,000 305,000 817,000
    คาตอบแทน 10,000 152,000 70,000 232,000

    คาใช้สอย 330,000 0 115,000 445,000

    คาวัสดุ 20,000 0 120,000 140,000

รวม 942,120 620,600 305,000 1,867,720

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,241,760 2,543,160 3,784,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,241,760 2,543,160 3,784,920

งบดําเนินงาน 393,600 2,733,090 3,126,690
    คาตอบแทน 13,600 13,600 27,200

    คาใช้สอย 290,000 1,484,590 1,774,590

    คาวัสดุ 90,000 1,091,400 1,181,400

    คาสาธารณูปโภค 0 143,500 143,500

งบลงทุน 0 32,400 32,400
    คาครุภัณฑ 0 32,400 32,400

งบเงินอุดหนุน 0 1,762,000 1,762,000
    เงินอุดหนุน 0 1,762,000 1,762,000

รวม 1,635,360 7,070,650 8,706,010

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 888,960 888,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 888,960 888,960

งบดําเนินงาน 832,000 832,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใช้สอย 478,000 478,000

    คาวัสดุ 210,000 210,000

งบลงทุน 259,000 259,000
    คาครุภัณฑ 259,000 259,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 2,079,960 2,079,960

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 593,160 593,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 593,160 593,160

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

รวม 743,160 743,160

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 531,240 531,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 531,240 531,240

งบดําเนินงาน 0 2,815,000 2,815,000
    คาตอบแทน 0 60,000 60,000

    คาใช้สอย 0 2,240,000 2,240,000

    คาวัสดุ 0 515,000 515,000

งบลงทุน 0 140,000 140,000
    คาครุภัณฑ 0 140,000 140,000

งบเงินอุดหนุน 1,365,000 0 1,365,000
    เงินอุดหนุน 1,365,000 0 1,365,000

รวม 1,365,000 3,486,240 4,851,240

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 117,500 117,500
    คาใช้สอย 117,500 117,500

งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000
    เงินอุดหนุน 70,000 70,000

รวม 187,500 187,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 25,000 50,000 75,000
    คาสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000

    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 25,000 70,000 95,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,242,870 0 2,242,870
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,242,870 0 2,242,870

งบดําเนินงาน 1,416,200 0 1,416,200
    คาตอบแทน 121,200 0 121,200

    คาใช้สอย 305,000 0 305,000

    คาวัสดุ 990,000 0 990,000

งบลงทุน 155,900 7,075,500 7,231,400
    คาครุภัณฑ 5,900 0 5,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 150,000 7,075,500 7,225,500

รวม 3,814,970 7,075,500 10,890,470

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

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

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

รวม 100,000 100,000

หน้า : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,879,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,867,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,706,010

แผนงานสาธารณสุข 2,079,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 743,160

แผนงานเคหะและชุมชน 4,851,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 187,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 95,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,890,470

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,113,040

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,513,200

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลแกลง และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองระยอง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 54,513,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 54,513,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแกลงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแกลงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายกิตติศักดิ์  กุลรัตน์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลแกลง

อนุมัติ

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

(นายสุพจน์ ตออาจหาญ)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองระยอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,211,208.50 58,595.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 329,872.27 282,880.94 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 264,765.98 2,353,000.00 -4.38 % 2,250,000.00
     ภาษีป้าย 235,171.00 215,391.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,776,251.77 821,632.92 2,563,000.00 2,455,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 100.00 675.00 % 775.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 531,540.00 506,860.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 16,371.00 45,750.00 43,000.00 -86.05 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 860.00 750.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,180.00 2,710.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 4,700.00 8,300.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 128,757.65 414,880.25 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 15,970.00 6,560.00 13,200.00 -62.12 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

180,300.00 146,200.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,800.00 7,200.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 50,100.00 44,600.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,560.00 1,740.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 938,138.65 1,185,550.25 994,300.00 949,775.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 474,908.25 499,164.96 500,000.00 -50.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 474,908.25 499,164.96 500,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 67,700.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 239.00 548.00 200.00 0.00 % 200.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 24,808.13 11,953.40 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,047.13 80,201.40 20,200.00 6,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,900.00 8,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,900.00 8,100.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 1,631,104.45 1,620,840.19 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,983,217.70 7,583,795.67 8,300,000.00 -9.64 % 7,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 11,457,487.26 10,607,581.21 11,000,000.00 -9.09 % 10,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 689,813.30 1,037,565.10 830,000.00 0.00 % 830,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,093,449.47 4,464,744.43 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 70,932.53 98,158.04 70,000.00 0.00 % 70,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 44,817.50 39,596.13 35,800.00 -44.13 % 20,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 2,864,108.67 4,113,533.17 3,000,000.00 -16.67 % 2,500,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,275,912.00 5,223,726.00 5,200,000.00 -23.08 % 4,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 5,110.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,110,842.88 34,794,649.94 33,936,800.00 30,421,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,269,665.00 16,949,715.00 17,818,250.00 14.64 % 20,426,225.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,269,665.00 16,949,715.00 17,818,250.00 20,426,225.00
รวมทุกหมวด 56,600,753.68 54,339,014.47 55,837,550.00 54,513,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,513,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,455,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการจากผูคางชําระภาษีบํารุง
ทองที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 2,250,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการจากผูอยูในขายจะตองชําระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 949,775 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 775 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 7,000 บาท

    ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 6,200 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,421,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 830,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,426,225 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,426,225 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ลวงมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 233,570 205,295 260,000 0 % 260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,780 9,811 12,000 8.33 % 13,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,640,200 6,907,400 7,560,000 13.62 % 8,589,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,207,200 1,304,800 1,478,400 5.19 % 1,555,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 113,000 114,500 132,000 13.64 % 150,000

เงินสํารองจาย 100,095 99,564 963,800 -34.27 % 633,500

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 681,740

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแกลง

0 0 74,250 7.74 % 80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง    จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565  12:49 หน้า : 1/65



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

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.แกลง

0 0 150,000 0 % 150,000

สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.แกลง

150,000 150,000 0 0 % 0

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแกลง 49,640 123,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

354,040 392,825 760,386 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,857,525 9,307,195 11,390,836 12,113,040
รวมงบกลาง 8,857,525 9,307,195 11,390,836 12,113,040
รวมงบกลาง 8,857,525 9,307,195 11,390,836 12,113,040

รวมแผนงานงบกลาง 8,857,525 9,307,195 11,390,836 12,113,040
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

60,480 90,720 90,720 0 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

797,640 797,640 797,640 0 % 797,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,481,400 1,511,640 1,511,640 1,511,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,083,160 3,257,978 3,497,875 0.22 % 3,505,560

เงินประจําตําแหนง 270,000 270,000 270,000 8.33 % 292,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 784,380 745,440 958,360 10.24 % 1,056,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,886 34,680 60,340 2.62 % 61,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,192,426 4,308,098 4,786,575 4,916,460
รวมงบบุคลากร 5,673,826 5,819,738 6,298,215 6,428,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,129,560 -55.73 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,400 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 176,386 200,000 240,000 5 % 252,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 72,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,570 48,750 78,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 201,956 254,150 1,452,760 829,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 149,177.45 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 312,156.1 53,000 -5.66 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

0 0 146,000 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 100,000 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,400 13,525 17,000 -11.76 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 263,196 41,200 56,013 149.94 % 140,000

คาพวงมาลัย,คาดอกไม้,กระเช้าดอกไม้
สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ

2,500 3,000 5,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์ไทย

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์ไทย

0 21,731.5 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างองค์การ
บริหารสวนตําบลแกลง

192,781.5 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน องค์การบริหารสวนตําบลแกลง

11,533 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ทางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 11,400 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ทางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 25,000

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างด้านงานสารบรรณ และการ
บริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ 4.0

19,581.5 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและตอ
ต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

0 13,381.5 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและตอ
ต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

0 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 99,349.11 107,250.68 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 753,518.56 512,244.78 678,413 910,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 108,633.1 70,506.5 240,000 -16.67 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,260 4,935 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,975 40,645 50,000 -20 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 17,225 6,336.54 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,450 13,600 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 139,079.67 115,073.6 170,000 -29.41 % 120,000

วัสดุการเกษตร 8,900 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,500 2,182.8 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 149,652.5 69,985.5 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 492,675.27 323,264.94 615,000 520,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 320,314.84 351,379.37 380,000 -7.89 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,000 300 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,246.84 4,034.1 6,000 -16.67 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 32,851 83,069.2 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 57,780 57,780 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 415,192.68 496,262.67 461,000 445,000
รวมงบดําเนินงาน 1,863,342.51 1,585,922.39 3,207,173 2,704,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แถว  8,960 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,100 3,300 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 27,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน

0 120,000 0 100 % 92,200

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ติดผนัง

0 28,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  7,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก 29,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 0 8,600 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565  12:49 หน้า : 7/65
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จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 3,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 9,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 8,400 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจร 0 0 15,500 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 0 0 2,700 -100 % 0

จัดซื้อรถเข็น 4 ล้อ 0 0 3,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ 7,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายบริเวณชาย
หาดสวนสน

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในตําบล
แกลง

0 267,500 0 0 % 0

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร

62,916 0 0 0 % 0

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร

22,470 0 0 0 % 0
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จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุและ
อุปกรณ์

0 299,493 200,500 99.6 % 400,200

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง 49,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 7,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ 
ขนาด 2 ก๊อก

0 0 0 100 % 25,100

จัดซื้อตู้เย็น 14,490 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า   4,980 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 31,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน   

15,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 23,500 0 12,500 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 8,390 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงซอมแซมรถยนต์สวนกลาง 0 59,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ปรับปรุงซอมแซมรถยนต์สวนกลาง หมาย
เลขทะเบียน กค-5821 ระยอง

0 0 12,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมรถยนต์สวนกลาง หมาย
เลขทะเบียน บพ-1051 ระยอง

0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 341,006 810,793 709,900 517,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมปรับปรุงประตูเหล็กรั้ว 
ทางเข้า-ออก องค์การบริหารสวนตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 90,000 0
รวมงบลงทุน 341,006 810,793 799,900 517,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง 

10,656.25 14,568.78 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,656.25 14,568.78 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,656.25 14,568.78 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไป 7,888,830.76 8,231,022.17 10,325,288 9,670,100
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,008,780 1,063,740 1,584,939 -12.5 % 1,386,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 -10 % 54,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 768,480 861,120 892,720 5.61 % 942,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,450 61,320 55,800 -43.44 % 31,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,906,710 2,046,180 2,613,459 2,415,300
รวมงบบุคลากร 1,906,710 2,046,180 2,613,459.25 2,415,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

187,200 312,000 292,100 14.82 % 335,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 45,000 98,000 83,000 -42.17 % 48,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,900 23,000 12,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 247,100 433,000 392,600 393,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 434.42 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 31,470 35,000 0 % 35,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 37,374 5,400 65,000 -46.15 % 35,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 13,231.5 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 14,685.75 6,420 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,193.5 4,483.3 28,000 42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 54,687.67 61,004.8 173,000 155,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 43,642 60,628.55 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30.5 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,661.9 50,086.7 78,000 0 % 78,000

รวมค่าวัสดุ 112,334.4 110,715.25 182,000 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 80,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 414,122.07 604,720.05 827,600 788,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,500

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 35,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์      59,800 0 0 0 % 0

 จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า   4,980 0 0 0 % 0

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,490 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 15,850 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 4,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 104,720 0 57,400 5,500
รวมงบลงทุน 104,720 0 57,400 5,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,425,552.07 2,650,900.05 3,498,459.25 3,209,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,314,382.83 10,881,922.22 13,823,747.25 12,879,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 321,660 338,340 365,040 -45.6 % 198,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

7,440 7,440 7,440 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 216,000 252,787 32.73 % 335,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,000 33,000 45.45 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 329,100 585,780 658,267 582,120
รวมงบบุคลากร 329,100 585,780 658,267 582,120
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,240 1,680 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 29,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,240 1,680 39,200 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดจ้างตัดแตงต้นสนกิ่งสนและ
ต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมูที่ 4 
บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 120,000 150 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,900 2,400 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและ
แก้ไขปญหาหมอกควันและไฟป่า

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,900 2,400 190,000 330,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 21,140 4,080 249,200 360,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อถังเก็บน้ํา 0 63,772 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 36,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซยนต์) 79,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,500 63,772 36,400 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงบอบาดาลตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 109,470 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 109,470 0 0
รวมงบลงทุน 79,500 173,242 36,400 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 429,740 763,102 943,867 942,120
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 380,892 403,260 438,488 6.87 % 468,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 380,892 403,260 438,488 468,600
รวมงบบุคลากร 380,892 403,260 438,488 468,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,800 60,000 80,000 0 % 80,000

คาเชาบ้าน 27,250 27,600 36,000 100 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 65,050 87,600 116,000 152,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้อง
ต้นสําหรับผู้ประกอบการ

0 16,601.5 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 16,601.5 0 0
รวมงบดําเนินงาน 65,050 104,201.5 116,000 152,000

รวมงานเทศกิจ 445,942 507,461.5 554,488 620,600
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 0 0 0
รวมงบบุคลากร 240,000 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

69,600 36,000 72,000 -2.78 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 69,600 36,000 72,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 7,500 0 % 7,500

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

6,742.5 7,352.5 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์

6,742.5 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565  12:49 หน้า : 18/65



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

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 7,500 0 % 7,500

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 23,821.5 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสํานักงาน

36,251.5 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและ
แก้ไขปญหาหมอกควันและไฟป่า

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 0 0 180,362 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสวน
ตําบลแกลง

170,661.75 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,955 55,216 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 232,353.25 86,390 255,362 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,100 7,000 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,442.2 30,459.8 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 138,000 0 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 19,725 19,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 247,267.2 57,359.8 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 549,220.45 179,749.8 447,361.75 305,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศรถยนต์(รถบรรทุก
น้ําแบบเอนกประสงค์)พร้อมติดตั้ง

25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ 59,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อกระจกโค้ง 72,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 156,500 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําป้ายแจ้ง เตือนภัย 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายแจ้งเตือนภัย 0 19,100 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 19,100 40,000 0
รวมงบลงทุน 156,500 19,100 40,000 0
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รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 945,720.45 198,849.8 487,361.75 305,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,821,402.45 1,469,413.3 1,985,716.75 1,867,720

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 500,800 504,614 783,840 30.12 % 1,019,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,600 3,393 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 24,000 54,000 0 % 54,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 128,160 133,320 141,240 5.18 % 148,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 -19.75 % 19,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 685,560 689,327 1,003,080 1,241,760
รวมงบบุคลากร 685,560 689,327 1,003,080 1,241,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 13,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 13,600
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 38,430 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,780 4,820 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

0 17,063 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทาง
การศึกษา

20,536.7 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 115,073.5 119,063.5 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 41,939 186.13 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,723.5 11,902.3 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 158,113.7 191,278.8 211,939 290,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,827 21,085.24 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,485.2 25,680 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 63,312.2 46,765.24 100,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 221,425.9 238,044.04 311,939 393,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 11,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้าสแตนเลส 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 34,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 34,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 906,985.9 927,371.04 1,349,019 1,635,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,087,140 1,151,580 1,640,040 -19.14 % 1,326,120

เงินวิทยฐานะ 77,000 84,000 101,500 24.14 % 126,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 938,760 959,280 989,888 2.94 % 1,019,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,500 76,500 88,320 -18.48 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,185,400 2,271,360 2,819,748 2,543,160
รวมงบบุคลากร 2,185,400 2,271,360 2,819,748 2,543,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 8,300 13,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,600 8,300 13,600 13,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 24,298.55 24,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 16,000 0 % 16,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 24,000 75 % 42,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 75,910 22,320 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565  12:49 หน้า : 24/65



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

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

99,311.4 29,154.5 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
นอกห้องเรียน

60,996.5 59,681.5 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
นอกห้องเรียน

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
นอกห้องเรียน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน
สําราญ

0 0 1,193,310 6.98 % 1,276,590

สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ

994,190 1,040,080 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,254,706.45 1,175,236 1,383,310 1,484,590
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,657.1 81,472 70,000 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,102.1 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,914.43 49,948.67 50,000 1,812.8 % 956,400

คาอาหารเสริม (นม) 803,975.12 838,445.88 895,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 13,249.75 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 29,756.7 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 915,898.5 999,623.25 1,070,000 1,091,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 103,289.58 85,970.98 130,000 0 % 130,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,293.63 1,617.84 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 8,500 0 % 8,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 112,158.81 95,164.42 143,500 143,500
รวมงบดําเนินงาน 2,292,363.76 2,278,323.67 2,610,410 2,733,090

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 4,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 8,453 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน

0 0 0 100 % 32,400

จัดซื้อตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร แบบบานเปิด 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 4,800 0 6,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส   166,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อถังเก็บน้ํา 16,050 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ 6,550.01 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 20,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ 
Smart TV 

14,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 9,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 0 2,996 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 250,253.01 2,996 62,000 32,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งรางระบายน้ําฝนอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ

0 0 25,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน
สําราญ

0 0 77,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมรั้วพร้อมทาสีรั้ว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเนินสําราญ

0 0 74,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ

91,580 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเนินสําราญ

0 186,180 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 91,580 186,180 566,000 0
รวมงบลงทุน 341,833.01 189,176 628,000 32,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเข้าคายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้าน
เขายายชุม

0 17,000 0 0 % 0
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โครงการเข้าคายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้าน
เขายายชุม

0 0 17,000 -11.76 % 15,000

โครงการคายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเขา
ยายชุม

17,000 0 0 0 % 0

โครงการคายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายาย
ชุม

17,000 17,000 0 0 % 0

โครงการคายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายาย
ชุม

0 0 17,000 -11.76 % 15,000

โครงการเปิดบ้านวิชาการ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง

12,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 12,000 25 % 15,000

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
บ้านเขายายชุม

0 0 18,000 -16.67 % 15,000

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
สามัคคีราษฎร์บํารุง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเขายายชุม

0 0 400,000 3.95 % 415,800
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โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สามัคคีราษฎร์บํารุง

0 0 840,000 5.5 % 886,200

โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูให้กับ
โรงเรียนบ้านเขายายชุม

0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูให้กับ
โรงเรียนบ้านเขายายชุม

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูให้กับ
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูให้กับ
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง

0 0 120,000 100 % 240,000

อุดหนุนคาจ้างครูโรงเรียนบ้านเขายายชุม 120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคาจ้างครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์
บํารุง

120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขา
ยายชุม

404,000 382,000 0 0 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคี
ราษฎร์บํารุง 812,000 801,360 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านเขายายชุม

20,000 18,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง

20,000 20,000 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 1,542,000 1,495,360 1,584,000 1,762,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,542,000 1,495,360 1,584,000 1,762,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,361,596.77 6,234,219.67 7,642,158 7,070,650
รวมแผนงานการศึกษา 7,268,582.67 7,161,590.71 8,991,177 8,706,010

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 363,833 322,030 619,000 8.2 % 669,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,600 3,645 5,000 0 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 -30 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 125,503 149,280 157,280 5.67 % 166,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,904 10,140 6,000 0 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 517,840 485,095 847,280 888,960
รวมงบบุคลากร 517,840 485,095 847,280 888,960
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,185 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 31,500 70,000 -42.86 % 40,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 14,238 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,200 0 90,000 -66.67 % 30,000

โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
สร้างเสริมสุขภาพ

0 0 4,200 1,090.48 % 50,000

โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
สร้างเสริมสุขภาพ

421,681.5 438,211.5 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

126,074.3 149,642.6 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม 39,092 21,664.3 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

14,080.5 11,835 0 0 % 0

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรักษ์ชายหาดสวนสน 35,940 21,190 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,976.5 75,916.1 85,000 -41.18 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 746,229.8 764,197.5 557,200 478,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 43,373 64,549 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,700 10,500 15,000 0 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 56,812 114,582 160,000 -37.5 % 100,000

วัสดุการเกษตร 8,576 1,900 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,550.3 27,606 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 153,011.3 219,137 300,000 210,000
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รวมงบดําเนินงาน 899,241.1 983,334.5 857,200 832,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 59,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 200,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อม
ติดตั้ง

0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   16,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,490 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 219,390 0 17,000 259,000
รวมงบลงทุน 219,390 0 17,000 259,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบ้านเขาโบสถ์

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบ้านเขายายชุม

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบ้านมาบจันทร์

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบ้านวังปลา

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบ้านหัวทุง

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,736,471.1 1,568,429.5 1,821,480 2,079,960
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,736,471.1 1,568,429.5 1,821,480 2,079,960
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 308,100 325,620 351,240 5.47 % 370,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 192,240 200,040 212,040 5.04 % 222,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 500,340 525,660 563,280 593,160
รวมงบบุคลากร 500,340 525,660 563,280 593,160

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแหงความสุข(ผู้
สูงวัย)

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแหงความสุข(ผู้
สูงอายุ)

18,926 0 0 0 % 0

โครงการปนยิ้ม สร้างสุข  ผู้สูงวัย 0 0 55,000 0 % 55,000

โครงการปนยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย 26,400 24,481.5 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมยุวชนจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและคน
ท้องถิ่น(จัดทําแผนชุมชน)

24,841.5 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษา
ดูงาน

0 349,881.5 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษา
ดูงาน

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี 22,381.5 18,955.92 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการวัยใส วัยสร้างสรรค์ รู้เทาทันสื่อออ
นไลน์

16,681.5 0 0 0 % 0

โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้
ประชาชนในพื้นที่

0 0 15,800 -100 % 0

โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้
ประชาชนในพื้นที่

30,960 59,981.5 0 0 % 0

โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว 14,281.5 0 0 0 % 0

โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณคาผู้สูงวัยและศึกษา
ดูงาน

334,995.7 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 489,467.7 453,300.42 535,800 150,000
รวมงบดําเนินงาน 489,467.7 453,300.42 535,800 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 989,807.7 978,960.42 1,099,080 743,160
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 989,807.7 978,960.42 1,099,080 743,160
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 884,940 798,836 788,636 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 864,720 897,000 1,009,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,040 57,540 48,820 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,862,700 1,795,376 1,911,856 0
รวมงบบุคลากร 1,862,700 1,795,376 1,911,856 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 86,500 72,000 151,200 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 2,400 9,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 91,300 74,400 160,800 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 52,341.92 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 42,000 43,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาออกแบบ 0 246,252 30,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาออกแบบ, ตรวจสอบแบบ, 
รับรองแบบแปลนงานกอสร้างขององค์การ
บริหารสวนตําบลแกลง

351,328 0 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 42,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,040 960 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,611.36 69,384.76 160,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 539,321.28 358,596.76 325,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,719.5 11,070 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 131,410 274,220 350,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 38,420.42 246,111.57 400,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 300 87,200 90,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 149,634.82 113,541.73 200,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,919.9 60,723.5 70,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 406,404.64 792,866.8 1,140,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,037,025.92 1,225,863.56 1,625,800 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อถังอัดจารบี แบบใช้ลม 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเสาไฟกิ่งเดี่ยว 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง (High  
Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์

0 22,750 0 0 % 0

คาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 0 64,500 0 0 % 0

จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง 12,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง (High 
Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์

0 42,000 42,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า    2,490 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   16,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล 

21,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 54,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,350 0 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงซอมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมาย
เลขทะเบียน ตค 895 ระยอง

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,240 129,250 343,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยคางานสิ่งกอสร้างแบบปรับราคา
ได้

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000 0
รวมงบลงทุน 86,240 129,250 493,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,985,965.92 3,150,489.56 4,031,156 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง 127,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 127,000 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกรูน 10  หมูที่ 1  บ้านเขายายชุม 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 465,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกรูน 12 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกรูน 7 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม

0 270,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาพล หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร์

223,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนาใน หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ์

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเนินมะตูม 3 หมูที่ 2 บ้านวังปลา

232,300 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเนินมะตูม 4 หมูที่ 2 บ้านวังปลา ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 181,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปา 2 หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ์

290,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเพื่องฟ้า 1 หมูที่ 4 บ้านหัวทุง

223,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังปลา 4 หมูที่ 2 บ้านวังปลา

222,000 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสร้อยสุนทร 2 หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ์

236,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสร้อยสุนทร 3  หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 702,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสัมมาอะระหัง หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ์

0 270,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองตามุข หมูที่ 4  บ้านหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 196,500 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองตาลอด  หมูที่ 4 บ้านหัวทุง 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 669,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองตาลอด หมูที่ 4 บ้านหัวทุง

0 480,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองสิว 3 หมูที่ 4 บ้านหัวทุง  ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดศรีวโนภาสฯ  ซอย 4 หมูที่ 4 
บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังศาล หมูที่ 2  บ้านวังปลา  ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 349,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังศาล หมูที่ 2 บ้านวังปลา

0 335,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายทุงลาง-เขาตะแคง หมูที่ 1 บ้านเขา
ยายชุม

797,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกระท้อนลาย-สํานักทอง หมูที่ 7 บ้าน
มาบจันทร์

0 469,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองตาวอน ซอย1 หมูที่ 4 บ้านหัวทุง

222,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาตาหมอก ซอย 1 หมูที่ 1 บ้านเขา
ยายชุม

0 225,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประดูใน หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร์

381,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายป่าสัก ซอย 4 หมูที่ 7  บ้านมาบจันทร์  
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 469,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมาบจันทร์-เตาคู  หมูที่ 7 บ้านมาบ
จันทร์ ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 465,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายยูงทอง ซอย 5   หมูที่ 4  บ้านหัวทุง 
ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 267,700 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสุขุมวิท-บ้านกลาง หมูที่ 2 บ้านวังปลา

441,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองคันไถ ซอย 2 หมูที่ 5 บ้านเขา
โบสถ์

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองคันไถ ซอย 4  หมูที่ 5 บ้านเขา
โบสถ์ ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 302,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองคันไถ ซอย 4 หมูที่ 5 บ้านเขา
โบสถ์

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังวัดเขายายชุม ซอย 1 หมูที่ 1 บ้าน
เขายายชุม

0 306,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย 3  หมูที่ 1 บ้าน
เขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 383,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตาพล หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร์

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเนินมะตูม 3 หมูที่ 2 บ้านวังปลา

0 234,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสอง
สวางชนิดกิ่งเดี่ยว หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ 3 หมูที่ 5 บ้าน
เขาโบสถ์

451,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมติดตั้งราวกันตก ถนนสาย
มาบจันทร์ - หนองคันไถ หมูที่ 7 บ้านมาบ
จันทร์ ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 272,800 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง ถนนสาย
หน้าวัดเขายายชุม หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม  
ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 536,300 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ หมู
ที่ 1  บ้านเขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 301,300 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,903,200 3,940,400 6,153,600 0
รวมงบลงทุน 4,030,200 3,940,400 6,153,600 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยกรูน 9 หมูที่ 
1 บ้านเขายายชุม ตําบลแกลง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 91,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านยายแห
ลม หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 400,759 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรวมใจพัฒนา 
ซอย 2 หมูที่ 2 บ้านวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 56,181 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรักมิตร หมูที่ 
2 บ้านวังปลา ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 275,202 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา 1/1 
ซ้าย หมูที่ 2 บ้านวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 145,920 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบอหลวง ซอย 
1 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม

140,879.64 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายประดูนอก หมู
ที่ 7 บ้านมาบจันทร์

60,912.78 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายวังปลา หมูที่ 
2 บ้านวังปลา

130,310.62 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา สายทุงลาง 
- เขาตะแคง หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม  ตําบล
แกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 126,475 -100 % 0

โครงการติดตั้งวางทอขยายเขตประปา 
บริเวณถนนสายวโนภาส - ทาเรือแกลง หมู
ที่ 4 บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 967,000

โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า  ซอยแม
ประนอม หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 141,000

โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า  ซอยหลัง
วัดเขายายชุม ซอย 1   หมูที่ 1 บ้านเขายาย
ชุม ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 166,000

รวมเงินอุดหนุน 332,103.04 0 1,004,537 1,365,000
รวมงบเงินอุดหนุน 332,103.04 0 1,004,537 1,365,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,362,303.04 3,940,400 7,158,137 1,365,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 379,680 390,720 406,680 4.07 % 423,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,580 38,460 36,000 200 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 424,260 429,180 442,680 531,240
รวมงบบุคลากร 424,260 429,180 442,680 531,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 46,200 33,600 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 46,200 33,600 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,774,561.26 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 2,500 25,000 -60 % 10,000

คาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย 0 836,712 0 0 % 0

โครงการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 960,000

โครงการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 960,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
เก็บขยะและมูลฝอย

0 0 1,306,800 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
เก็บขยะและมูลฝอย

0 0 0 100 % 1,190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะ
และมูลฝอย

0 1,032,877.2 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 162,143.5 193,399 200,000 -60 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,936,704.76 2,065,488.2 2,491,800 2,240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,680 36,700 45,000 0 % 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,992 0 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 341,623.8 296,080.8 350,000 -14.29 % 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,460 4,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 49,880 48,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 446,635.8 385,280.8 575,000 515,000
รวมงบดําเนินงาน 2,429,540.56 2,484,369 3,126,800 2,815,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงซอมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 140,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 140,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 140,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,853,800.56 2,913,549 3,569,480 3,486,240
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,202,069.52 10,004,438.56 14,758,773 4,851,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งคลีนิคกฎหมายตําบลแกลง 9,951 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันเฝ้าระวังปญหายาเสพติด 0 0 17,500 0 % 17,500

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปญหายาเสพ
ติด

1,416.5 14,296.5 0 0 % 0

โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพอหลวง 45,281.5 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพอหลวง 0 0 96,540 3.58 % 100,000

โครงการอบรมกฏหมายสําหรับผู้นําชุมชน 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 56,649 14,296.5 159,040 117,500
รวมงบดําเนินงาน 56,649 14,296.5 159,040 117,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ฯ 
(ศป.ปส.อ.เมือง ระยอง)

0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อําเภอเมืองระยอง

70,000 70,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 70,000 70,000 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 70,000 70,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 126,649 84,296.5 229,040 187,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 126,649 84,296.5 229,040 187,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลแกลง 119,491 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทักษะการเลนกีฬา 0 41,241.5 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 119,491 41,241.5 50,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 29,345 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 29,345 0 30,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 9,119.45 10,019.67 50,000 -50 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,119.45 10,019.67 50,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 157,955.45 51,261.17 130,000 25,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 157,955.45 51,261.17 130,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 49,631.5 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 49,631.5 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 49,631.5 0 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนและ
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมมรดกไทย
จังหวัดระยอง

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 49,631.5 20,000 70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 177,955.45 100,892.67 150,000 95,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,050,970

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 54,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,087,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 50,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,242,870
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,242,870

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 121,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 43,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 42,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 305,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 350,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 990,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,416,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 155,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,814,970
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยวัง
ปลา 1/1 ซ้าย หมูที่ 2 บ้านวังปลา ตําบล
แกลง อําเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 355,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกรูน 10 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 233,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกรูน 9  หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 285,500
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านป้าคู ซอย 1 หมูที่ 1 บ้านเขายาย
ชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 215,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพะนองพะแนง หมูที่ 2 บ้านวังปลา 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 315,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแมจาว 1  หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม  
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 525,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองตาลอด หมูที่ 4  บ้านหัวทุง 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 746,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหัวทุง 2  หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 505,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกองพระทราย- หนองชองนา หมูที่ 4 
บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 508,200
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองตาวอน ซอย 1 หมูที่ 4 บ้านหัวทุง 
 ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 233,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประดูใน  หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร์ 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 597,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสร้อยสุนทร 3   หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ์  
ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 877,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกระท้อนลาย-สํานักทอง หมูที่ 7 บ้าน
มาบจันทร์  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 598,400

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว 2 หมูที่  5 บ้านเขา
โบสถ์  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 627,700

โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเนินสําราญ

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนสาย 157 
ซอย 2 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม เชื่อมตอหมู
ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างแทนจายน้ําบริเวณประปา
หมูบ้าน  หมูที่ 4 บ้านหัวทุง  ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 28,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู
บ้าน หมูที่ 2 บ้านวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 118,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเนินสําราญ

0 0 30,300 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน  สาย
ประดูนอก หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 20,900 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน  สายมาบ
จันทร์-บ้านเพชาเล  หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร์ 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 172,100 -100 % 0
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โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน สายหลัง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง หมูที่ 4 บ้าน
หัวทุง  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 82,800 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณประปา
หมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านหัวทุง  ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง

0 0 173,400 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 118,000 507,700 7,075,500
รวมงบลงทุน 0 118,000 507,700 7,075,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการติดตั้งวางทอขยายเขตประปา หมูที่ 
4 บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 980,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 980,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 980,000 0

รวมงานก่อสร้าง 0 118,000 1,487,700 7,075,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 118,000 1,487,700 10,890,470
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและกําจัดแมลงวันผลไม้ 0 15,541.5 0 0 % 0

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล

0 20,000 0 0 % 0

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

13,575 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

14,971.5 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้ฮอร์โมน
ชีวภาพ

11,113.5 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้คุณภาพ

18,871.5 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 45,536.5 0 0 0 % 0

โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 104,068 35,541.5 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 104,068 35,541.5 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
เมืองระยอง

0 0 40,000 0 % 40,000

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ
ของดีเมืองระยอง ประจําปี 2562

30,896.29 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,896.29 0 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,896.29 0 40,000 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 134,964.29 35,541.5 100,000 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 134,964.29 35,541.5 100,000 100,000

รวมทุกแผนงาน 41,629,810.01 41,710,680.38 55,837,550 54,513,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,513,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,113,040 บาท
งบกลาง รวม 12,113,040 บาท

งบกลาง รวม 12,113,040 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบล
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จายให้แกสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดระยอง
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,589,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสําหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย
ยังชีพไว้กับองคการบริหารสวนตําบลแกลง ตามเกณฑ
อายุ  จํานวน  1,097 คน  และสําหรับผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอ
รับเบี้ยยังชีพระหวางปีงบประมาณ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0023.7/ว2771  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 5) หน้า 29 ข้อ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลแกลง  จํานวน  160 คน  และสําหรับผู้พิการที่มาขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพระหวางปีงบประมาณ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0023.7/ว2771  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 5) หน้า 29 ข้อ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลแกลง  จํานวน  22 คน  และสําหรับผู้ป่วยเอดสที่มาขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพระหวางปีงบประมาณ
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0023.7/ว2771  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 5) หน้า 30 ข้อ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 633,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายสําหรับเป็นคาใช้จายในกิจการตางๆ
หรือให้ความชวยเหลือเบื้องต้นแกผู้ประสบภัยที่ไมสามารถคาด
การณได้ลวงหน้า หรือยามฉุกเฉิน เชน อุทกภัย ,วาตภัย , ภัย
แล้ง , อัคคีภัย ,ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่น PM 2.5
 , ป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแกลง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
แกลง  สําหรับสมาชิกกองทุน จํานวน 320 คน
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว560 ลงวันที่  27 กุมภาพันธ 2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)  หน้า 30  ข้อ 4

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.แกลง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลแกลง
   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
  ข้อ 5

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 681,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.5/ว34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,670,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,428,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,511,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแกลง  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
แกลง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแกลง และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแกลง
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 797,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก ประธานสภา อบต.แกลง /รอง
ประธาน สภา อบต.แกลง / สมาชิกสภา อบต.แกลง และ
เลขานุการสภา อบต.แกลง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,916,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,505,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวน  9 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566)
     -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 292,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ได้แก ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้า
สํานักปลัด อบต. /หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22  ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,056,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558   
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 61,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:04 หน้า : 7/124



งบดําเนินงาน รวม 2,704,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 829,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
  - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
  - คาตอบแทนอื่นหรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แกข้าราชการ/พนักงานสวนตําบล/พนักงานครูสวนตําบล และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลแกลง
  - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
  - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
  - คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
  - คาตอบแทนอื่นๆตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย
      -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
           1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
           2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
           3. หนังสือสํานักงาน ก.จ., กท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
          4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
          5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล  และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้า
ราชการองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 72,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล/ข้าราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
    - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
    - คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
    - คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่ง
พิมพตางๆ)
    - คาธรรมเนียมตางๆ
    - คาเบี้ยประกัน
    - คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
    - คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
    - คาใช้จายในการรังวัดที่ดิน
    - คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอ
อนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและคาธรรมเนียมอื่นๆ
    - คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ
ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
    - คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
        - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของ
สํานักปลัด จํานวน 1 เครื่อง
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2562  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1. คาใช้จายในการประชุมราชการ
2. คาเลี้ยงรับรองคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย/หนังสือสั่งการ
3. คารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
4. คาใช้จายพิธีเปิดอาคารตางๆ
5. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5. คาใช้จายอื่นๆตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจ้าง/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได้
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้
    1. คาใช้จายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนตางๆ(ยกเว้นคาตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง), คาใช้สอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค ที่
ใช้ประจําศูนยประสานงานเลือกตั้ง, คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับผู้มีหน้าที่
จัดการเลือกตั้ง, คาใช้จายในการอบรม/ประชุมตางๆ, คาจัดพิมพ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิ, คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธตางๆ, และคาใช้จายเบ็ดเตล็ด
    2. คาใช้จายประจําหนวยเลือกตั้ง เชน คาตอบแทนเจ้า
พนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง, คาใช้สอย/คาวัสดุ/คา
สาธารณูปโภคที่ใช้ประจําหนวยเลือกตั้ง, คาจัดสถานที่, คาเชา
เต็นท
    3. คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
        - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
        2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หน้า 112 ข้อ 3
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โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยไทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกป้องเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย ในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
    - งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    - กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสงเสริมสถาบันพระมหา
กษัตริย สําหรับจายเป็นคาใช้จายตางๆ เชน คาจ้างเหมาเชา
เตนท, เชาเวที, เชาเครื่องเสียง, คาจัดตกแตงสถานที่, คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
    3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หน้า 111 ข้อ 2

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สําหรับเป็นคาสมนาคุณ
วิทยากร, คาเดินทางวิทยากร, คาอาหาร, คาน้ําดื่ม, คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ, คาเชาห้องประชุม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม, คาที่พัก, คาจ้างเหมาตางๆและคาใช้จาย
อื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 28 ข้อ 2
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โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและตอต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในองคกร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ป้องกันและตอต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร สําหรับ
เป็นคาสมนาคุณวิทยากร, คาเดินทางวิทยากร, คาอาหาร, คาน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเชาห้องประชุม, คาเชาเครื่อง
เสียง, คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม, คาที่พัก, คาจ้างเหมา
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 112 ข้อ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กล้องถายรูป เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปิด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไม้บรรทัด, คลิป, แฟ้ม, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครเวฟ, ขา
ตั้งไมโครโฟน, โคมไฟ, โทรโขง, ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ, ฟิวส, เทปพันสายไฟ, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอด
ไฟ, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตชไฟฟ้า, รีซีสเตอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรศัพท,จานรับสัญญาณดาวเทียม ,กลอง
รับสัญญาณ , แบตเตอรี่โซลาเซลล, ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซัก
ฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แก้วน้ํา, จานรอง, กระติกน้ํา
ร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีด
น้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบล้อลาก, อางล้างจาน, ถัง
น้ํา, ไม้กวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, วัสดุประกอบ
อาหาร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม้ตางๆ, ปูน
ซีเมนต, ทอน้ําและอุปกรณประปา, ทอตางๆ, ทอน้ํา
บาดาล, จอบ, เลื่อย, ขวาน, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก, สวานมือ, โถส้วม, อางล้างมือ, หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก, นั่ง
ร้าน, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก , กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน ไขควง, ประแจ,
กุญแจเลื่อน, ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและสกรู , สาย
ไมล, เพลา, ฟิลมกรองแสง, น้ํากลั่น, เบาะรถยนต, ชุดเกียรรถ
ยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, หม้อน้ํา, หัว
เทียน, แบตเตอรี่, ล้อ, ถังน้ํามัน, ไฟหน้า, ไฟเบรก, กระจกมอง
ข้างรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สายไฮดรอลิค ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงต้ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน จอบ
หมุน, จานพรวน, ปุย, วัสดุเพาะชํา, มีดตัดต้นไม้, อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก, หัวกระ
โหลกดูดน้ํา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ขาตั้งกล้อง, เลนส
ซูม, กระเปาใสกล้องถายรูป, ป้ายประชาสัมพันธ, ป้ายไฟตั้งเตือน
แบบล้อลาก, เมมโมรี่การด, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) , รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย , เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล, อุปกรณบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card), เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 445,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน,อาคาร และสถานที่อื่นๆที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องจายพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของสํานักงาน,อาคาร และสถานที่อื่นๆที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องจายพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใช้จายที่ต้องจายพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย, คาฝากสงรายเดือน, คาธนาณัติ, คาดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องจายพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และคา
ธรรมเนียมในการใช้บริการทางโทรคมนาคมอื่นๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใช้จายที่ต้องจายพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 517,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 517,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน จํานวน 92,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
      1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
      2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
      3)  ต้องได้รับการรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
      4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
      5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
      6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้  สวิตช 1 ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
      - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
         2. เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ
         3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 39 ข้อ 12
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมวัสดุและอุปกรณ จํานวน 400,200 บาท

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมวัสดุและอุปกรณ (เพิ่ม
เติม) แยกเอส.แลนด รีสอรท โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1) กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด เครือขายแบบมุมมองคงที่
สําหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 5 กล้อง
   2) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L๒ Switch) 
ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 กลอง
   3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000VA  600W จํานวน 2 เครื่อง
   4) คาแรงติดตั้งและอุปกรณที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 1
 งานประกอบด้วย สายไฟเบอรออฟติกเป็นต้น
     - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่  มท0808.2/1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
         2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
         3. เป็นไปตามเป็นราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
         4. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)  หน้า 41 ,ข้อ 17
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 25,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2
 กอก จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   1)  มีหัวกอกจายน้ํา โดยเป็น น้ําร้อน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว 
   2)  เป็นเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา
   3)  มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง
   4)  ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมน้อยกวา 4 ลิตร
   5)  ความจุถังเก็บน้ําร้อน ไมน้อยกวา 2 ลิตร
   6)  ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุหรือโลหะไม
เป็นสนิม
   7)  ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
   8)  มีอุปกรณควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา
   9)  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
  10)  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
  11)  ราคาไมรวมคาติดตั้ง
      - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
         2. เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ
         3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  หน้า 68 ข้อ 27
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจําปี 2565 จายให้แกอําเภอ
เมืองระยอง ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับเป็นคาใช้จายในการจัด
งามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 110 ข้อ 5

งานบริหารงานคลัง รวม 3,209,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,415,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,415,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,386,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 7 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก. อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ  ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาและจัดเก็บรายได้  
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:04 หน้า : 27/124



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 942,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558   
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
 0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 788,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 393,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 335,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล  และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้า
ราชการองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล/ข้าราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
    - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
    - คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
    - คาเบี้ยประกัน
    - คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
    - คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ
ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
    - คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
        - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของกอง
คลัง จํานวน 1 เครื่อง 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.
2562  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/ พนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบล
แกลง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามสิทธิและ
ระเบียบที่พึงเบิกได้
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.
2557
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี เชน การจัดทําป้ายโครงการ,จ้างเหมาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธตางๆ, จัดทําแผนพับ, ใบปลิว, วัสดุอุปกรณตางๆ และคา
ใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.3/ว3431
 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112
  ข้อ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กล้องถายรูป ฯลฯ โดยรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปิด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไม้บรรทัด, คลิป, แฟ้ม, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงต้ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล, อุปกรณบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card), เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย, คาฝากสงรายเดือน, คาธนาณัติ, คาดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องจายพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงสูงและที่วาง
แขน จํานวน 1 ตัว
     - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
         2. เป็นราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑดังกลาว ไมมี
อยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ
         3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 39  ข้อ 13   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 942,120 บาท

งบบุคลากร รวม 582,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 582,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 198,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวน 1 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
       -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558   
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ   
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต
. ที่ มท  0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบลแกลง
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดจ้างตัดแตงต้นสนกิ่งสนและต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาด
สวนสน หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาตัดแตงต้นสน กิ่งสน และ
ต้นไม้อื่นๆ ไมน้อยกวา 40 ต้น บริเวณชายหาดสวนสน หมูที่ 4
 บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 5) หน้า 27 ข้อ 1

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได้
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
พ.ศ.2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
      -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ตู้เก็บอุปกรณ
ดับเพลิง, สายยางฉีดน้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบล้อ
ลาก, ถังน้ํา, ไม้กวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ซึ่งรวมถึง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

งานเทศกิจ รวม 620,600 บาท
งบบุคลากร รวม 468,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 468,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 468,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน  2 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
       -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล  และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้า
ราชการองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง สําหรับเป็นคาป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ตามหลักเกณฑตาม
ระเบียบฯ และคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:04 หน้า : 40/124



ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม สําหรับจายเป็น คาวัสดุ
อุปกรณ, คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความจําเป็นและ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 104  ข้อ 1
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต สําหรับจายเป็น คา
วัสดุอุปกรณ, คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความจําเป็นและ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 104  ข้อ 2

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร,คาอาหารและ
น้ําดื่ม,คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม, คาเชา
เครื่องเสียง, คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม, คาจ้างเหมา
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 105 ข้อ 3
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  สําหรับเป็นคา
สมนาคุณวิทยากร,คาอาหารและน้ําดื่ม,คาอาหาร วางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝึกอบรม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม, คาจ้างเหมาตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็น
และเหมาะสม
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 4)  หน้า 45 ข้อ 2 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กล้องถายรูป เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง, ประแจ, 
กุญแจเลื่อน, ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและสกรู, สาย
ไมล, เพลา, ฟิลมกรองแสง, น้ํากลั่น, เบาะรถยนต, ชุดเกียรรถ
ยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, หม้อน้ํา, หัว
เทียน, แบตเตอรี่, ล้อ, ถังน้ํามัน, ไฟหน้า, ไฟเบรก, กระจกมอง
ข้างรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สายไฮดรอลิค ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงต้ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก วัสดุคง
ทน,วัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ตามตัวอยางสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ  เชน  รองเท้าดับเพลิง,ถุงมือหนัง,ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ําดับ
เพลิง,สายยาง,เสื้อสะท้อนแสง,ข้อแยกสามทางฯลฯ ซึ่งรวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง คาประกันภัย  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,635,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,241,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,241,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,019,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวน 4 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
     -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ  ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม/ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่  19 สิงหาคม 2558   
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่  มท
  0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 19,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
      - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 393,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,600 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้า
ราชการองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
   - คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาโฆษณา
เผยแพร,คาประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ 
   - คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
       - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาเชาทรัพยสิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินของวัดศรีวโนภาสสถิตยพร สําหรับเป็นที่
ตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ อาคารเอนกประสงคศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ  สนามฟุตซอล และสวนสุขภาพ
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได้
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร,คาจ้างเหมารถรับ
จ้างไมประจําทาง,คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม, คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ, คาเชาห้องประชุม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม, คาที่พัก,คาจ้างเหมาตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
     3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 93  ข้อ 1

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ สําหรับเป็นคาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเวที,คาเชาเครื่องเลนเด็ก
ตางๆ,จัดทําป้ายโครงการ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คําของขวัญ
ของรางวัล,คาวัสดุอุปกรณจัดตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่
มีความจําเป็นและเหมาะสม
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวข้องดังนี้
      1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808. 2/ ว2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
     3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ข้อ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กล้องถายรูป เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปิด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไม้บรรทัด, คลิป, แฟ้ม, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล, อุปกรณบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล,  หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card), เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,070,650 บาท
งบบุคลากร รวม 2,543,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,543,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,326,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานครูสวนตําบล สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวน  6 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
      -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานครูสวนตําบล สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 6 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,019,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558   
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ   
      - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 2,733,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนครูสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
     - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,484,590 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
   -คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาโฆษณา
เผยแพร,คาประชาสัมพันธฯลฯ 
   -คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
       - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญจํานวน 1 เครื่อง 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แกพนักงานครูสวนตําบล /พนักงานจ้าง และ
ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึง
เบิกได้
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.
2557
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

โครงการแขงขันกีฬาศูนย พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ สําหรับเป็นคาเชาเครื่องเสียง , คาอาหาร
พร้อมน้ําดื่ม , คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อถ้วย
รางวัลและของรางวัล, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาจ้างเหมา
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 94
  ข้อ 3
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โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณตรงนอกห้องเรียน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณตรงนอกห้องเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแกลง สําหรับเป็นคาจ้างเหมารถรับจ้าง
ไมประจําทาง,คาน้ําดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ,คาจ้างเหมาตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความ
จําเป็นและเหมาะสม
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.
2557
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
  ข้อ 4
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเนินสําราญ

จํานวน 1,276,590 บาท

      1.คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ตั้งไว้  838,400 บาท เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 163 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน  
      2. คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้งไว้  277,100
 บาท เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ2-5ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 163
 คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอปี
      3. คาหนังสือเรียน  ตั้งไว้ 26,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
หนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 130 คน อัตรา
คนละ 200 บาทตอปี
      4. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ 26,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณการเรียน ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง  จํานวน 130
 คน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
      5.คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้ 39,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาเครื่องแบบนักเรียน  ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง  จํานวน 130
 คน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
      6.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้ 70,090 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แกลง จํานวน 163 คน อัตราคนละ  430 บาทตอปี
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 95  ข้อ 6
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ค่าวัสดุ รวม 1,091,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปิด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไม้บรรทัด, คลิป, แฟ้ม, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครเวฟ, ขา
ตั้งไมโครโฟน, โคมไฟ, โทรโขง, ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ, ฟิวส, เทปพันสายไฟ, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอด
ไฟ, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตชไฟฟ้า, รีซีสเตอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรศัพท,จานรับสัญญาณดาวเทียม ,กลอง
รับสัญญาณ , แบตเตอรี่โซลาเซลล, ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 956,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อาหาร
เสริม(นม), ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แก้ว
น้ํา, จานรอง, กระติกน้ําร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตู้เก็บ
อุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีดน้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบ
ล้อลาก, อางล้างจาน, ถังน้ํา, ไม้กวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน, วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว3924
  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
    4. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93
 ข้อ 2
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม้ตางๆ, ปูน
ซีเมนต, ทอน้ําและอุปกรณประปา, ทอตางๆ, ทอน้ํา
บาดาล, จอบ, เลื่อย, ขวาน, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก, สวานมือ, โถส้วม, อางล้างมือ, หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก, นั่ง
ร้าน, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล, อุปกรณบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร , สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผง
แป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), 
เมาส (Mouse),เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub), แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card), เครื่องอานและบันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical), เราเตอร(router) 
ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 143,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานและอาคารหรือสถานที่ ที่อยู
ในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลแกลง รวมถึงคาใช้จายที่ต้องจายพร้อมกัน เชนคาบริการ คา
ภาษี เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใช้จายที่ต้องจาย
พร้อมกัน เชนคาบริการ คาภาษี เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และคา
ธรรมเนียมในการใช้บริการทางโทรคมนาคม อื่นๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องจายพร้อมกัน เชนคาบริการ คาภาษี เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
   1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
   2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
   3)  ต้องได้รับการรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
   4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
   6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้  
               -  สวิตช 1 ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
      - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
      2. เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ
      3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า139 ข้อ 50
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,762,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,762,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเข้าคายคณิตศาสตรโรงเรียนบ้านเขายายชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าคายคณิตศาสตร ให้แก
โรงเรียนบ้านเขายายชุม  สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99
  ข้อ 17

โครงการคายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายายชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการคายพุทธบุตร  ให้แกโรงเรียน
บ้านเขายายชุม  สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99
  ข้อ 18
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โครงการเปิดบ้านวิชาการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการให้แกโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง  สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  หน้า43 ข้อ4

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แกโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง  สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 4)  หน้า43 ข้อ 5
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โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก
โรงเรียนบ้านเขายายชุม  สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความ
จําเป็นและเหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99
  ข้อ 19

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง   สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการเชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึก
อบรม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นตามความจํา
เป็นและเหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 100
  ข้อ 20

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขายายชุม จํานวน 415,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านเขายายชุม จํานวน 99 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 98
  ข้อ 13
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โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง จํานวน 886,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง  จํานวน 211 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98
  ข้อ 14

โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูให้กับโรงเรียนบ้านเขายายชุม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินงบประมาณจ้างครูให้แกโรงเรียนบ้านเขายาย
ชุม จํานวน  1 อัตรา
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559             
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99
   ข้อ 15

โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูให้กับโรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินงบประมาณจ้างครูให้แกโรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง จํานวน  2 อัตรา
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559             
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99
  ข้อ 16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,079,960 บาท

งบบุคลากร รวม 888,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 888,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 669,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวน 5 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
      -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24  กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ  ได้แก ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม/ หัวหน้าฝ่ายสงเสริมสุขภาพ(นักบริหารงานสาธารณ
สุขฯ)  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่  19 สิงหาคม 2558   
      - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ   
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.
2562
      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
      4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 478,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
    - คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาโฆษณา
เผยแพร,คาประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
    - คาเบี้ยประกัน
    - คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
    - คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ
ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
    - คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
        - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสํารวจข้อมูล จํานวนประชากร
สุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนในระบบ สําหรับเป็นคาจ้าง
เหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 119
  ข้อ 7

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได้
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
      -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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โครงการจิตอาสาสร้างสรรคสิ่งแวดล้อมสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสาสร้างสรรค
สิ่งแวดล้อมสร้างเสริมสุขภาพ สําหรับเป็นคาสมนาคุณ
วิทยากร, คาเดินทางวิทยากร,คาจ้างเหมารถรับจ้างไมประจํา
ทาง, คาอาหาร,คาน้ําดื่ม,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเชาห้อง
ประชุม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม,คาที่
พัก, คาจ้างเหมาตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก พ.ศ.2561
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.7/ว2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 117  ข้อ 3

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก สําหรับเป็นคาจัดซื้อน้ํายาพนยุง, คาอาหาร, คา
น้ําดื่ม, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, คาทรายจํากัดลูกน้ํายุงลาย, คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ และสื่อรณรงคเกี่ยวกับโรคไข้เลือด
ออก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 4)  หน้า 57 ข้อ1
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โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการรณรงคคัดแยกขยะ การกําจัดขยะเปียก
ครัวเรือน  การสุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่ม สําหรับเป็นคา
สมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม, คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ และสื่อรณรงค
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ, การจัดการขยะเปียก, คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ, คาซื้อชุดตรวจสอบอาหารเบื้องต้น, คาซื้อชุดทดสอบน้ํา
เบื้องต้น, คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม,คาภาชนะสําหรับการ
คัดแยกขยะ, คาป้ายประกาศคุณภาพอาหาร,คาจ้างเหมา
ตางๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0891.4/ว 1338  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 117  ข้อ 2 
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุ
อุปกรณ, คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม, คาอาหาร, คาน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาจัดทําป้ายโครงการ, คาจัดทํา
ป้ายรณรงคประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็น
และเหมาะสม
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 118  ข้อ 4

โครงการรณรงครักษาความสะอาดในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงครักษาความ
สะอาดในชุมชน สําหรับเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บขยะและการ
รณรงค, คาน้ําดื่ม, คาถุงขยะ,คาถุงมือ, คาจัดทําสื่อรณรงคการทิ้ง
ขยะ, คาจ้างเหมาตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 4)  หน้า 58 ข้อ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กล้องถายรูป เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปิด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไม้บรรทัด, คลิป, แฟ้ม, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:05 หน้า : 78/124



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซัก
ฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แก้วน้ํา, จานรอง, กระติกน้ํา
ร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีด
น้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบล้อลาก, อางล้างจาน, ถัง
น้ํา, ไม้กวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, วัสดุประกอบ
อาหาร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้
กับสัตวควบคุม (สุนัขและแมว)  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทั้งสัตวที่
มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
แกลง  และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน เวชภัณฑ,เคมีภัณฑ, น้ํายาตางๆ, ถุงมือ, เครื่องมือวิทยา
ศาสตร,แอลกอฮอล ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
   3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
   ข้อ 6
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน จอบ
หมุน, จานพรวน, ปุย, วัสดุเพาะชํา, มีดตัดต้นไม้, อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก, หัวกระ
โหลกดูดน้ํา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล, อุปกรณบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล  , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) , เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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งบลงทุน รวม 259,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 259,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
  1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
  2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
  3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
     - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
         2. เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ
         3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 139 ข้อ 51
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ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติ
ตตั้ง จํานวน 9 อุปกรณ  โดยมีรายละเอียตดังนี้
    1. อุปกรณบริหารฝ่ามือ-ข้อมือ-แขน-หัวไหล และหน้า
อก ขนาด  ไมน้อยกวา 0.40x1.00x1.50  เมตร
    2. อุปกรณยกน้ําหนักแบบยืน  ขนาดไมน้อย
กวา 0.25x1.00x1.70 เมตร
    3. อุปกรณบริหารข้อมือ-แขน-หัวไหล ขนาดไมน้อย
กวา  0.80x0.80x2.00 เมตร
    4. อุปกรณซิทอัพลดหน้าท้อง บริหารขา-เขา ขนาดไมน้อย
กวา 1.00x1.00x0.60เมตร
    5.อุปกรณบิดลําตัววงล้อเดี่ยว ขนาดไมน้อย
กวา 1.00x1.00x1.60 เมตร
    6. อุปกรณบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล (แบบดันสปริง) ขนาด
ไมน้อยกวา 1.00x1.00x1.70  เมตร
    7. อุปกรณลูเดินออกกําลังขา  ขนาดไมน้อย
กวา  0.75x1.00x1.20 เมตร
    8. อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-มือ ขนาดไมน้อย
กวา 1.00x1.20X1.40 เมตร
    9. อุปกรณยืดตัวบริหารแขน(แบบบารเดี่ยว-บารคู) ขนาดไม
น้อยกวา 1.00x1.00x2.00 เมตร
       - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
         2. เป็นราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑดังกลาว ไมมี
อยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ
         3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 13  ข้อ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราช
ดําริ จํานวน 5 หมูบ้าน ดังนี้
 1. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบ้านเขา
ยายชุม เป็นเงิน 20,000 บาท จายให้แกคณะกรรมการหมู
บ้าน  หมูที่  1 บ้านเขายายชุม  
 2. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบ้านวัง
ปลา เป็นเงิน 20,000 บาท จายให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน  หมู
ที่  2 บ้านวังปลา
 3. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบ้านหัว
ทุง  เป็นเงิน 20,000 บาท จายให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน  หมู
ที่  4 บ้านหัวทุง
 4. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบ้านเขา
โบสถ เป็นเงิน 20,000 บาท จายให้แกคณะกรรมการหมู
บ้าน  หมูที่  5 บ้านเขาโบสถ
 5 เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบ้านมาบ
จันทร เป็นเงิน 20,000 บาท จายให้แกคณะกรรมการหมู
บ้าน  หมูที่  7 บ้านมาบจันทร
    เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 กิจกรรม ได้แก
   1 กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค
   2 กิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัย
มะเร็งเต้านม
   3 กิจกรรมโครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4427

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:05 หน้า : 84/124



 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)หน้า 119
   ข้อ 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 743,160 บาท

งบบุคลากร รวม 593,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 593,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 370,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวน  1 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
      -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่  19 สิงหาคม 2558   
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแหงความสุข(ผู้สูงวัย) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเติมรักให้เต็มใจวัย
แหงความสุข(ผู้สูงอายุ)สําหรับเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่มีความจําเป็นใน
โครงการ เชน คาดอกไม้สด,พวงมาลัย, น้ําอบ,คาจ้างเหมา
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 108
  ข้อ3 

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข  ผู้สูงวัย จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการปันยิ้ม สร้าง
สุข ผู้สูงวัย สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดฝึกอบรม,คาจ้างเหมา
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 108  ข้อ 4 
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โครงการฝึกอบรมยุวชนจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมยุวชน
จราจร   สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่ม,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดฝึกอบรม,คาจ้างเหมาตางๆ 
และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 4) หน้า47 ข้อ 2

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี
สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม,คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ,คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณจัดฝึกอบรม,คาจ้างเหมาตางๆ
และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 107
 ข้อ 2 

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:05 หน้า : 87/124



แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,365,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,365,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,365,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยกรูน 9 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม ตําบล
แกลง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

จํานวน 91,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยกรูน 9 หมู
ที่ 1 บ้านเขายายชุม จายให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
เพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตรจํานวน 6 ต้น
  - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (ไฟทาง) ขนาด 50 ตร.มม
.  จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 120.00 เมตร 
  ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ข้อ 9
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โครงการติดตั้งวางทอขยายเขตประปา บริเวณถนนสายวโนภาส - 
ทาเรือแกลง หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

จํานวน 967,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งวางทอขยายเขต
ประปา บริเวณถนนสายวโนภาส-ทาเรือแกลง หมูที่ 4 บ้านหัว
ทุง จายให้แกการประปาสวนภูมิภาค สาขาปากน้ําประแสร  โดย
มีรายละเอียดดังนี้
    ชวง 1
       -วางทอ HDPE ขนาด 160.00
  มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 390.00 เมตร งบ
ประมาณ  496,000.00 บาท
    ชวง 2
       -วางทอ HDPE ขนาด 160.00 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100
) ความยาว 650.00 เมตร งบประมาณ 471,000.00 บาท
    ตามแบบการประปาสวนภูมิภาค
         -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 17 ข้อ 2

โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า  ซอยแมประนอม หมูที่ 1 บ้านเขา
ยายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ซอยแม
ประนอม หมูที่ ๑ บ้านเขายายชุม จายให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาเพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
      - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 3 ต้น
      - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3
 เฟส 4 สาย ระยะทาง 125 เมตร
      - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(ไฟทาง) ขนาด 50 ตร.มม
.  จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 1,080 เมตร
    ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
         -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ข้อ 7
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โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า  ซอยหลังวัดเขายายชุม ซอย 1   
หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยอง

จํานวน 166,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ซอย
หลังวัดเขายายชุม ซอย 1 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม จายให้แกการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาเพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
   -  พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3 เฟส
 4 สาย ระยะทาง 520.00 เมตร  
    ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ข้อ 8

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,486,240 บาท
งบบุคลากร รวม 531,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 531,240 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 423,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่  19
 สิงหาคม 2558   
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
  0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
       - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต
. ที่ มท  0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 2,815,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล  และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 2,240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
  - คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาโฆษณา
เผยแพร, คาประชาสัมพันธฯลฯ
  - คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ
ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
  - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
      - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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โครงการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  
  - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
  2. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
  3. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
  4. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 4) หน้า59 ข้อ1

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย จํานวน 1,190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานรักษาความสะอาด  เก็บ
ขนขยะและมูลฝอย  สําหรับเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก จํานวน 11 คน เพื่อเก็บขนขยะและมูลฝอย  และรักษาความ
สะอาดบริเวณชายหาดสวนสน
  - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
  2. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
  3. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
  4. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 120
  ข้อ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร  กล้องถายรูป เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เป็นต้น
  - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
    2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
    3. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    4. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    5. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซัก
ฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แก้วน้ํา, จานรอง, กระติกน้ํา
ร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีด
น้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบล้อลาก, อางล้างจาน, ถัง
น้ํา, ไม้กวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, วัสดุประกอบ
อาหาร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง , ประแจ , กุญแจเลื่อน , ยางรถยนต , น้ํามัน
เบรก , นอตและสกรู , สายไมล , เพลา , ฟิลมกรองแสง , น้ํา
กลั่น , เบาะรถยนต , ชุดเกียรรถยนต , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย, หม้อน้ํา, หัวเทียน, แบตเตอรี่, ล้อ, ถังน้ํามัน, ไฟหน้า, ไฟ
เบรก, กระจกมองข้างรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงต้ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก วัสดุคง
ทน,วัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ตามตัวอยางสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน เสื้อ,กางเกง,ผ้า,ถุงเท้า,รองเท้า,ถุงมือ,หมวก ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย  เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อภาชนะรองรับขยะสําหรับใช้บริการ
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกลง 
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
    2. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   3. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   4. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 121  ข้อ 3
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งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ปรับปรุงซอมแซมรถยนตบรรทุกขยะ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมรถยนตบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-0467 ระยอง โดยการเปลี่ยนพื้นถังเก็บขยะ 
เป็นแสตนเลส หนาไมน้อยกวา 4 มิลลิเมตร และซอมแซมรายการ
อื่นๆที่จําเป็น
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 139
 ข้อ52
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 187,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 117,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 117,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  สําหรับเป็นคาใช้จายตางๆ  เชน การ
รณรงคปัญหายาเสพติด, ตั้งจุดตรวจ, การตรวจปัสสาวะ, การเข้า
ตรวจสถานประกอบการหรือจุดเสี่ยง,การรณรงคให้ความรู้แก
ประชาชนฯลฯ สําหรับเป็นคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะ,วัสดุ
อุปกรณ, คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ,คาจัดทํา
เอกสารประชา สัมพันธหรือสื่อประชาสัมพันธ,คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการ
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
     3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     4. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า 109  ข้อ 1
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โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพอหลวง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอย
พอหลวง สําหรับเป็นคาจ้างเหมารถรับจ้างไมประจําทาง,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ,คาจ้างเหมาตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
      1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
      2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
      3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 109  ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ฯ (ศป.ปส.อ.เมือง ระยอง)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมืองระยอง(ศป.ปส
.อ.เมืองระยอง) ประจําปีงบประมาณ 2565 จายให้แกอําเภอเมือง
ระยอง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 110  ข้อ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสนามกีฬา,สวนสาธารณะและสถานที่
อื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกลง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แกเด็กและเยาวชน   สําหรับเป็นคาสมนาคุณ
วิทยากร,คาเดินทางวิทยากร, คาอาหาร, คาน้ําดื่ม,คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม,คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ, คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม,คาที่พัก,คาจ้างเหมา
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 102 ข้อ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพฯ  จายให้แกอําเภอเมืองระยอง  สําหรับจายเป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนและกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมมรดกไทยจังหวัดระยอง
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 102
  ข้อ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,814,970 บาท

งบบุคลากร รวม 2,242,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,242,870 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,050,970 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  จํานวน 5 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
       -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ  ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง /หัวหน้าฝ่ายกอ
สร้าง(นักบริหารงานชาง) 
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,087,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามปี รอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558   
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่มท
  0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต
. ที่  มท  0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,416,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,200 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้า
ราชการองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล/ข้าราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
    - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
  - คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาโฆษณา
เผยแพร,ประชาสัมพันธ 
  - คาใช้จายในการรังวัดที่ดิน
  - คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ
ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
  - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
     - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจ้างออกแบบ, คา
รับรองแบบ ฯลฯ
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   - เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราคา
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ.2562
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของกอง
ชาง จํานวน 1 เครื่อง 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แกพนักงานสวนตําบล/ข้าราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได้
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กล้องถายรูป เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
    2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
    3. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    4. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    5. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562
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ค่าวัสดุ รวม 990,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปิด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไม้บรรทัด, คลิป, แฟ้ม, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครเวฟ, ขา
ตั้งไมโครโฟน, โคมไฟ, โทรโขง, ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ, ฟิวส, เทปพันสายไฟ, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอด
ไฟ, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตชไฟฟ้า, รีซีสเตอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรศัพท,จานรับสัญญาณดาวเทียม ,กลอง
รับสัญญาณ , แบตเตอรี่โซลาเซลล, ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม้ตางๆ, ปูน
ซีเมนต, ทอน้ําและอุปกรณประปา, ทอตางๆ, ทอน้ํา
บาดาล, จอบ, เลื่อย, ขวาน, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก, สวานมือ, โถส้วม, อางล้างมือ, หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก, นั่ง
ร้าน, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไขควง, 
ประแจ, กุญแจเลื่อน, ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและ
สกรู, สายไมล, เพลา, ฟิลมกรองแสง, น้ํากลั่น, เบาะรถยนต, ชุด
เกียรรถยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, หม้อน้ํา, หัว
เทียน, แบตเตอรี่, ล้อ, ถังน้ํามัน, ไฟหน้า, ไฟเบรก, กระจกมอง
ข้างรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สายไฮดรอลิค ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงต้ม ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล, อุปกรณบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) , เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เป็นต้น
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:06 หน้า : 112/124



งบลงทุน รวม 155,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ แบบบานเปิด 2
 บาน จํานวน 1 ตู้
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้ 
     1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     2. เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ
     3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า 41 ข้อ 18

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานสิ่งกอสร้าง ให้แกผู้รับจ้างโครงการ
กอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลแกลง ที่เป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (คาK) กรณีที่ผู้วาจ้างต้องชดเชยเงินให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
    - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:06 หน้า : 113/124



งานก่อสร้าง รวม 7,075,500 บาท
งบลงทุน รวม 7,075,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,075,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยวังปลา 1/1 ซ้าย หมูที่ 2 
บ้านวังปลา ตําบลแกลง อําเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 355,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา 1/1
 ซ้าย หมูที่ 2 บ้านวังปลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 150.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 600.00
  ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลงพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ
   -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ข้อ 10
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่) หน้า 12 ข้อ 10
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 10 หมูที่ 1 บ้าน
เขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 233,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 10 หมู
ที่ 1 บ้านเขายายชุม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20
 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 400.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 16 ข้อ 2 
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 10 ข้อ 2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 9  หมูที่ 1 บ้าน
เขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 285,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 9 หมู
ที่ 1 บ้านเขายายชุม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 120.00
 เมตร หนา  0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20
 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 480.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 17 ข้อ 4 
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 11 ข้อ 4
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าคู ซอย 1 หมู
ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 215,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้า
คู ซอย 1 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร ยาว 90.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.20  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 360.00  ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลงพร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 17 ข้อ 6
    3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 11 ข้อ 6

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพะนองพะแนง หมูที่ 
2 บ้านวังปลา ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 315,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพะนอง
พะแนง หมูที่ 2 บ้านวังปลา ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 133.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  หรือ
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 532.00
 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 17 ข้อ 11
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต.แกลง  ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 12 ข้อ 11
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมจาว 1  หมูที่ 1 
บ้านเขายายชุม  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 525,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมจาว 1
 หมูที่ 1 บ้านเขายายชุม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 221.00
 เมตร หนา  0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20
 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 884.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 17 ข้อ 5 
    3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 11 ข้อ 5

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมูที่ 4  
บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 746,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
ตาลอด หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 1,280
 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 20 ข้อ 15
    3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 13 ข้อ 15
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุง 2  หมูที่ 4 
บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

จํานวน 505,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุง 2 หมู
ที่ 4 บ้านหัวทุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 214.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 856.00
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 19 ข้อ 12 
    3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่) หน้า 12 ข้อ 12

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย- หนอง
ชองนา หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 508,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระ
ทราย-หนองชองนา หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ขนาดกว้าง 5.00
  เมตร ยาว 170.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 850.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 19 ข้อ 13 
    3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 13 ข้อ 13
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาวอน ซอย 1 
หมูที่ 4 บ้านหัวทุง  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 233,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
ตาวอน ซอย 1 หมูที่ 4 บ้านหัวทุง ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 400.00  ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 19 ข้อ 14 
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 13 ข้อ 14

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดูใน  หมูที่ 7 
บ้านมาบจันทร ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 597,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดูใน หมู
ที่ 7 บ้านมาบจันทร ขนาดกว้าง 5.00  เมตรยาว 198.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.20
 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 990.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 21 ข้อ 20  
    -เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่) หน้า 15 ข้อ 20

วันที่พิมพ : 6/6/2565  12:50:06 หน้า : 119/124



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร 3   หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ  
ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 877,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยสร้อยสุนทร 3 หมูที่ 5 บ้านเขา
โบสถ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 1,050.00 ตารางเมตร  รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างขอบใน 0.26 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกขอบ
ใน 0.30  เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลงพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 21 ข้อ 19 
    -เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 14 ข้อ 19
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระท้อนลาย-สํานัก
ทอง หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 598,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อน
ลาย-สํานักทอง หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลแกลงพร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 21 ข้อ 21 
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 15 ข้อ 21

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว 2 
หมูที่  5 บ้านเขาโบสถ  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 627,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขา
แก้ว 2 หมูที่ 5 บ้านเขาโบสถ รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้างขอบใน 0.26 เมตร ยาว 252.00 เมตร  ลึกขอบ
ใน 0.30 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 20 ข้อ 18 
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 14 ข้อ 18
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โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสําราญ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อกอสร้างห้องน้ํา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.50
 เมตร จํานวน 4 ห้อง
     -เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 44 ข้อ 7 
    3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 2 ข้อ 7

โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนสาย 157 ซอย 2 หมูที่ 1 บ้านเขา
ยายชุม เชื่อมตอหมูที่ 7 บ้านมาบจันทร ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมปรับปรุงถนนสาย 157  ซอย 2 หมูที่ 1
 บ้านเขายายชุม เชื่อมตอ หมูที่ 7 บ้านมาบจันทร ถนนสภาพเดิม
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร ชอมแชมโดยลงดิน
ลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินลูกรัง ไมน้อย
กวา 3,000.00 ลูกบาศกเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
     2. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 22 ข้อ 24 
     3. เป็นไปตามบันทึกข้อความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
 73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หน้า 16 ข้อ 24
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

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

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรตามฤดูกาล  สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร ,คา
อาหารพร้อมน้ําดื่ม,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม, คาจ้างเหมาตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม
    - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
     3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565
)  หน้า 123  ข้อ 5
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โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านสวยหลัง
บ้านสวน สําหรับเป็นคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม, คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตางๆ,คาจ้าง
เหมาตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
   - เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 122
  ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
เมืองระยอง ประจําปี 2565  จายให้แกอําเภอเมืองระยอง   
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 123 ข้อ 4
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