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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

ขอมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน 2565



สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารสวนตําบลแกลง
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 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
ป  2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

รายไดจัดเก็บเอง
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

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 499,164.96 500,000.00 250,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 80,201.40 20,200.00 6,200.00

หมวดรายไดจากทุน 8,100.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,594,649.53 4,082,500.00 3,665,975.00
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

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

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

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

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

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



สวนที่ 2

ขอบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ดาน รวม
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,879,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,867,720

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,706,010

แผนงานสาธารณสุข 2,079,960

แผนงานสังคมสงเคราะห 743,160

แผนงานเคหะและชุมชน 4,851,240

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 187,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 95,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,890,470

แผนงานการเกษตร 100,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,113,040

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 54,513,200



รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

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

หนา : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

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

เงินเดือน (ฝายประจํา) 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

คาใชสอย 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

หนา : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

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

คาใชสอย 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

หนา : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

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

คาใชสอย 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

หนา : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 888,960 888,960
เงินเดือน (ฝายประจํา) 888,960 888,960

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

คาใชสอย 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

หนา : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห

รวม

งบบุคลากร 593,160 593,160
เงินเดือน (ฝายประจํา) 593,160 593,160

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
คาใชสอย 150,000 150,000

รวม 743,160 743,160

หนา : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟาและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

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

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

คาใชสอย 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

หนา : 7/10



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานงบ งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเขมแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 117,500 117,500
คาใชสอย 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
ทองถิ่น

รวม

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

คาใชสอย 0 50,000 50,000

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

รวม 25,000 70,000 95,000

หนา : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานกอสราง รวม

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

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

คาใชสอย 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

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 150,000 7,075,500 7,225,500

รวม 3,814,970 7,075,500 10,890,470

หนา : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสงเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
คาใชสอย 60,000 60,000

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

รวม 100,000 100,000

หนา : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,879,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,867,720

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,706,010

แผนงานสาธารณสุข 2,079,960

แผนงานสังคมสงเคราะห 743,160

แผนงานเคหะและชุมชน 4,851,240

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 187,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 95,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,890,470

แผนงานการเกษตร 100,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,113,040

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 54,513,200

               โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562  มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแกลง และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองระยอง

ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป

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

ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 54,513,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจาย 0

ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลงมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

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

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

(นายกิตติศักดิ์  กุลรัตน)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง

อนุมัติ

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

(นายสุพจน ตออาจหาญ)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองระยอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 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
     ภาษีปาย 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
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 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
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 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

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 938,138.65 1,185,550.25 994,300.00 949,775.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
     ดอกเบี้ย 474,908.25 499,164.96 500,000.00 -50.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 474,908.25 499,164.96 500,000.00 250,000.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     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

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

รวมหมวดรายไดจากทุน 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
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 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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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,513,200  บาท  แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง

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

ประมาณการลดลง โดยประมาณการจากผูคางชําระภาษีบํารุง
ทองที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 2,250,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการจากผูอยูในขายจะตองชําระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ภาษีปาย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 949,775 บาท
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 775 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 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

คาปรับอ่ืน 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

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบ้ีย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

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

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของ
ปที่ลวงมา

หมวดรายไดจากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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

คาภาคหลวงปโตรเลียม 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

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,426,225 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,426,225 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปที่ลวงมา
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 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

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 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

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

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

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 681,740

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแกลง

0 0 74,250 7.74 % 80,000

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง
อําเภอเมืองระยอง    จังหวัดระยอง
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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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (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 (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทอง
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 นายกองคการบริหารสวนตําบล

60,480 90,720 90,720 0 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

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

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,481,400 1,511,640 1,511,640 1,511,640
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 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

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

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 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
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

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

คาเชาบาน 176,386 200,000 240,000 5 % 252,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 72,500

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

รวมคาตอบแทน 201,956 254,150 1,452,760 829,500
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 149,177.45 0 0 0 % 0

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

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

คาพวงมาลัย,คาดอกไม,กระเชาดอกไม
สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ

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

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น

0 0 0 100 % 400,000
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โครงการปกปองเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริยไทย

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการปกปองเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริยไทย

0 21,731.5 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลแกลง

192,781.5 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน องคการบริหารสวนตําบลแกลง

11,533 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับบทบาท
ทางการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ของผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

0 0 11,400 -100 % 0

โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับบทบาท
ทางการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ของผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

0 0 0 100 % 25,000

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจางดานงานสารบรรณ และการ
บริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด 4.0

19,581.5 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสรางจริยธรรมปองกันและตอ
ตานการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร

0 13,381.5 0 0 % 0

โครงการเสริมสรางจริยธรรมปองกันและตอ
ตานการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

0 0 40,000 -100 % 0

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

รวมคาใชสอย 753,518.56 512,244.78 678,413 910,000
คาวัสดุ

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

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

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

วัสดุกอสราง 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

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

รวมคาวัสดุ 492,675.27 323,264.94 615,000 520,000
คาสาธารณูปโภค

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

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

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

คาบริการไปรษณีย 32,851 83,069.2 10,000 0 % 10,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 57,780 57,780 60,000 0 % 60,000

รวมคาสาธารณูปโภค 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
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้แถว  8,960 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 7,100 3,300 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 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
เวลาเขาออกงาน

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเคานเตอรประชาสัมพันธ  7,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโตะรับแขก 29,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 0 8,600 0 0 % 0
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จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 3,500 0 0 % 0

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 9,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะหมูบูชา 0 0 8,400 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจร 0 0 15,500 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง 0 0 2,700 -100 % 0

จัดซื้อรถเข็น 4 ลอ 0 0 3,800 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ 7,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสายบริเวณชาย
หาดสวนสน

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเสียงไรสายภายในตําบล
แกลง

0 267,500 0 0 % 0

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 

แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร

62,916 0 0 0 % 0

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 

แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
22,470 0 0 0 % 0
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จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมวัสดุและ
อุปกรณ

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

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง 49,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 7,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 กอก
0 0 0 100 % 25,100

จัดซื้อตูเย็น 14,490 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา   4,980 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 31,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน   

15,900 0 0 0 % 0

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

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 8,390 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ปรับปรุงซอมแซมรถยนตสวนกลาง 0 59,900 0 0 % 0
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ปรับปรุงซอมแซมรถยนตสวนกลาง หมาย
เลขทะเบียน กค-5821 ระยอง

0 0 12,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมรถยนตสวนกลาง หมาย
เลขทะเบียน บพ-1051 ระยอง

0 0 12,000 -100 % 0

รวมคาครุภัณฑ 341,006 810,793 709,900 517,500
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมปรับปรุงประตูเหล็กรั้ว 
ทางเขา-ออก องคการบริหารสวนตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 90,000 -100 % 0

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจา
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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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

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

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,008,780 1,063,740 1,584,939 -12.5 % 1,386,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

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

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

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 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
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 45,000 98,000 83,000 -42.17 % 48,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,800

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

รวมคาตอบแทน 247,100 433,000 392,600 393,200
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 434.42 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการตางๆ 0 31,470 35,000 0 % 35,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

โครงการฝกอบรมใหความรูกับผูเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

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

รวมคาใชสอย 54,687.67 61,004.8 173,000 155,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 43,642 60,628.55 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสราง 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30.5 0 2,000 0 % 2,000

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

รวมคาวัสดุ 112,334.4 110,715.25 182,000 180,000
คาสาธารณูปโภค

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

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

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,500

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร      59,800 0 0 0 % 0

 จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา   4,980 0 0 0 % 0

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 16,900 0 0 0 % 0
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 2,490 0 0 0 % 0

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

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 4,700 0 0 0 % 0

รวมคาครุภัณฑ 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 (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 321,660 338,340 365,040 -45.6 % 198,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

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

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

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 329,100 585,780 658,267 582,120
รวมงบบุคลากร 329,100 585,780 658,267 582,120
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 29,200 -100 % 0

รวมคาตอบแทน 9,240 1,680 39,200 10,000
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดจางตัดแตงตนสนกิ่งสนและ
ตนไมอื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมูที่ 4 

บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 120,000 150 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

โครงการฝกอบรมใหความรูปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

0 0 30,000 -100 % 0

รวมคาใชสอย 11,900 2,400 190,000 330,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 0 0 20,000 0 % 20,000

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

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อถังเก็บน้ํา 0 63,772 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 36,400 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องตัดตนไม (เลื่อยโซยนต) 79,500 0 0 0 % 0

รวมคาครุภัณฑ 79,500 63,772 36,400 0
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงบอบาดาลตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 109,470 0 0 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 109,470 0 0
รวมงบลงทุน 79,500 173,242 36,400 0
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 429,740 763,102 943,867 942,120
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 380,892 403,260 438,488 6.87 % 468,600

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

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

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

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

รวมคาตอบแทน 65,050 87,600 116,000 152,000
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนสําหรับผูประกอบการ

0 16,601.5 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 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

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:01 หนา : 17/65



รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 0 0 0 % 0

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

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

รวมคาตอบแทน 69,600 36,000 72,000 70,000
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม

0 0 7,500 0 % 7,500

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม

6,742.5 7,352.5 0 0 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต

6,742.5 0 0 0 % 0
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต

0 0 7,500 0 % 7,500

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัย

0 23,821.5 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสํานักงาน

36,251.5 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมใหความรูปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

0 0 0 100 % 30,000

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

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวน
ตําบลแกลง

170,661.75 0 0 0 % 0

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

รวมคาใชสอย 232,353.25 86,390 255,362 115,000
คาวัสดุ

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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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

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

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

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศรถยนต(รถบรรทุก
น้ําแบบเอนกประสงค)พรอมติดตั้ง

25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ 59,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อกระจกโคง 72,000 0 0 0 % 0

รวมคาครุภัณฑ 156,500 0 0 0
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําปายแจง เตือนภัย 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดทําปายแจงเตือนภัย 0 19,100 0 0 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 19,100 40,000 0
รวมงบลงทุน 156,500 19,100 40,000 0
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ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 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 (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 500,800 504,614 783,840 30.12 % 1,019,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

14,600 3,393 0 0 % 0

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

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

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

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

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 13,600

รวมคาตอบแทน 0 0 0 13,600
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาทรัพยสิน 0 38,430 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

0 17,063 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทาง
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

รวมคาใชสอย 158,113.7 191,278.8 211,939 290,000

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:01 หนา : 22/65



รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,827 21,085.24 40,000 0 % 40,000

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

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

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 11,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อถังตมน้ํารอนไฟฟาสแตนเลส 0 0 8,000 -100 % 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 34,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 34,000 0

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

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 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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คาตอบแทนพนักงานจาง 938,760 959,280 989,888 2.94 % 1,019,040

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 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
คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 13,600

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

รวมคาตอบแทน 9,600 8,300 13,600 13,600
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 24,298.55 24,000 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการตางๆ 0 0 16,000 0 % 16,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 24,000 75 % 42,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 75,910 22,320 50,000 0 % 50,000
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โครงการแขงขันกีฬาศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ

99,311.4 29,154.5 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรูจากประสบการณตรง
นอกหองเรียน

60,996.5 59,681.5 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรูจากประสบการณตรง
นอกหองเรียน

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรูจากประสบการณตรง
นอกหองเรียน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนิน
สําราญ

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

สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ

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

รวมคาใชสอย 1,254,706.45 1,175,236 1,383,310 1,484,590
คาวัสดุ

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

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,102.1 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 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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วัสดุกอสราง 13,249.75 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมคาวัสดุ 915,898.5 999,623.25 1,070,000 1,091,400
คาสาธารณูปโภค

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

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

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

รวมคาสาธารณูปโภค 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
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 4,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน 8,453 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน

0 0 0 100 % 32,400

จัดซื้อตูเหล็กทึบเก็บเอกสาร แบบบานเปด 0 0 11,000 -100 % 0

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

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

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ 6,550.01 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

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

จัดซื้อโทรทัศนแอล อีดี(LED TV) แบบ 

Smart TV 
14,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อตูเย็น 9,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อหมอหุงขาวไฟฟา 0 2,996 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 2,500 -100 % 0

รวมคาครุภัณฑ 250,253.01 2,996 62,000 32,400
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งรางระบายน้ําฝนอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ

0 0 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:01 หนา : 27/65



รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคาร
อเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนิน
สําราญ

0 0 77,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมรั้วพรอมทาสีรั้ว ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเดินเทาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเนินสําราญ

0 0 74,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ

91,580 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเนินสําราญ

0 186,180 0 0 % 0

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายคณิตศาสตรโรงเรียนบาน
เขายายชุม

0 17,000 0 0 % 0
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โครงการเขาคายคณิตศาสตรโรงเรียนบาน
เขายายชุม

0 0 17,000 -11.76 % 15,000

โครงการคายคณิตศาสตรโรงเรียนบานเขา
ยายชุม

17,000 0 0 0 % 0

โครงการคายพุทธบุตรโรงเรียนบานเขายาย
ชุม

17,000 17,000 0 0 % 0

โครงการคายพุทธบุตรโรงเรียนบานเขายาย
ชุม

0 0 17,000 -11.76 % 15,000

โครงการเปดบานวิชาการ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง

12,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 12,000 25 % 15,000

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
บานเขายายชุม

0 0 18,000 -16.67 % 15,000

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
บานเขายายชุม

0 0 400,000 3.95 % 415,800

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:01 หนา : 29/65



รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง

0 0 840,000 5.5 % 886,200

โครงการอุดหนุนงบประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนบานเขายายชุม

0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนบานเขายายชุม

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงบประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง

0 120,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงบประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง

0 0 120,000 100 % 240,000

อุดหนุนคาจางครูโรงเรียนบานเขายายชุม 120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคาจางครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง

120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานเขา
ยายชุม

404,000 382,000 0 0 % 0

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

อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานเขายายชุม

20,000 18,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง

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

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 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 (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 363,833 322,030 619,000 8.2 % 669,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

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

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

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

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 517,840 485,095 847,280 888,960
รวมงบบุคลากร 517,840 485,095 847,280 888,960
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมคาตอบแทน 0 0 0 144,000
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 37,185 0 0 0 % 0

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

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 14,238 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

โครงการจิตอาสาสรางสรรคสิ่งแวดลอม
สรางเสรมิสุขภาพ

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

โครงการจิตอาสาสรางสรรคสิ่งแวดลอม
สรางเสริมสุขภาพ

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

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

126,074.3 149,642.6 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดลอม 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดลอม 39,092 21,664.3 0 0 % 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

14,080.5 11,835 0 0 % 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการรณรงครักษาความสะอาดในชุมชน 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรักษชายหาดสวนสน 35,940 21,190 0 0 % 0

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

รวมคาใชสอย 746,229.8 764,197.5 557,200 478,000
คาวัสดุ

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

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

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

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

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

รวมคาวัสดุ 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
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 59,000

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อตูเย็น 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 200,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอม
ติดตั้ง

0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   16,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer)
0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 2,490 0 0 0 % 0

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

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบานเขาโบสถ

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

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบานเขายายชุม

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

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบานมาบจันทร

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

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบานวังปลา

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

อุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 
หมูบานหัวทุง

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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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 308,100 325,620 351,240 5.47 % 370,440

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

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

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเติมรักใหเต็มใจวัยแหงความสุข(ผู
สูงวัย)

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเติมรักใหเต็มใจวัยแหงความสุข(ผู
สูงอายุ)

18,926 0 0 0 % 0

โครงการปนยิ้ม สรางสุข  ผูสูงวัย 0 0 55,000 0 % 55,000

โครงการปนยิ้ม สรางสุข ผูสูงวัย 26,400 24,481.5 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมยุวชนจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและคน
ทองถิ่น(จัดทําแผนชุมชน)

24,841.5 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษา
ดูงาน

0 349,881.5 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษา
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 วัยสรางสรรค รูเทาทันสื่อออ
นไลน

16,681.5 0 0 0 % 0

โครงการสรางอาชีพเสริมเพิ่มรายไดให
ประชาชนในพื้นที่

0 0 15,800 -100 % 0

โครงการสรางอาชีพเสริมเพิ่มรายไดให
ประชาชนในพื้นที่

30,960 59,981.5 0 0 % 0

โครงการสายใยรักสานสัมพันธในครอบครัว 14,281.5 0 0 0 % 0

โครงการสายใยรักสานสัมพันธในครอบครัว 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสรางคุณคาผูสูงวัยและศึกษา
ดูงาน

334,995.7 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 989,807.7 978,960.42 1,099,080 743,160
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 989,807.7 978,960.42 1,099,080 743,160
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 884,940 798,836 788,636 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

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

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

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

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

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

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

รวมคาตอบแทน 91,300 74,400 160,800 0
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 52,341.92 0 0 0 % 0

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

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

คาจางเหมาออกแบบ, ตรวจสอบแบบ, 

รับรองแบบแปลนงานกอสรางขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง

351,328 0 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 42,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

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

รวมคาใชสอย 539,321.28 358,596.76 325,000 0
คาวัสดุ

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

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

วัสดุกอสราง 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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วัสดุคอมพิวเตอร 67,919.9 60,723.5 70,000 -100 % 0

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

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานทึบ 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อถังอัดจารบี แบบใชลม 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเสาไฟกิ่งเดี่ยว 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง (High  

Pressure Sodium) พรอมอุปกรณ
0 22,750 0 0 % 0

คาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟา 0 64,500 0 0 % 0

จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง 12,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง (High 

Pressure Sodium) พรอมอุปกรณ
0 42,000 42,000 -100 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา    2,490 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   16,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล 

21,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 0 0 54,000 -100 % 0

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ปรับปรุงซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง หมาย
เลขทะเบียน ตค 895 ระยอง

0 0 200,000 -100 % 0

รวมคาครุภัณฑ 86,240 129,250 343,500 0
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยคางานสิ่งกอสรางแบบปรับราคา
ได

0 0 150,000 -100 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 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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งานไฟฟาและประปา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อโคมโซเดียมความดันสูง 127,000 0 0 0 % 0

รวมคาครุภัณฑ 127,000 0 0 0
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยกรูน 10  หมูที่ 1  บานเขายายชุม 

ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 465,600 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยกรูน 12 หมูที่ 1 บานเขายายชุม
0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยกรูน 7 หมูที่ 1 บานเขายายชุม
0 270,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยตาพล หมูที่ 7 บานมาบจันทร
223,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยนาใน หมูที่ 5 บานเขาโบสถ
0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยเนินมะตูม 3 หมูที่ 2 บานวังปลา
232,300 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยเนินมะตูม 4 หมูที่ 2 บานวังปลา ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 181,500 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยประปา 2 หมูที่ 5 บานเขาโบสถ
290,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยเพื่องฟา 1 หมูที่ 4 บานหัวทุง
223,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยวังปลา 4 หมูที่ 2 บานวังปลา
222,000 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยสรอยสุนทร 2 หมูที่ 5 บานเขาโบสถ
236,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยสรอยสุนทร 3  หมูที่ 5 บานเขาโบสถ 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 702,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยสัมมาอะระหัง หมูที่ 5 บานเขาโบสถ
0 270,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหนองตามุข หมูที่ 4  บานหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 196,500 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหนองตาลอด  หมูที่ 4 บานหัวทุง 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 669,800 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหนองตาลอด หมูที่ 4 บานหัวทุง
0 480,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหนองสิว 3 หมูที่ 4 บานหัวทุง  ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหลังวัดศรีวโนภาสฯ  ซอย 4 หมูที่ 4 

บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหลังศาล หมูที่ 2  บานวังปลา  ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 349,200 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหลังศาล หมูที่ 2 บานวังปลา
0 335,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายทุงลาง-เขาตะแคง หมูที่ 1 บานเขา
ยายชุม

797,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายกระทอนลาย-สํานักทอง หมูที่ 7 บาน
มาบจันทร

0 469,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายคลองตาวอน ซอย1 หมูที่ 4 บานหัวทุง
222,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายนาตาหมอก ซอย 1 หมูที่ 1 บานเขา
ยายชุม

0 225,800 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายประดูใน หมูที่ 7 บานมาบจันทร
381,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายปาสัก ซอย 4 หมูที่ 7  บานมาบจันทร  
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 469,600 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายมาบจันทร-เตาคู  หมูที่ 7 บานมาบ
จันทร ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 465,600 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายยูงทอง ซอย 5   หมูที่ 4  บานหัวทุง 
ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 267,700 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสุขุมวิท-บานกลาง หมูที่ 2 บานวังปลา
441,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหนองคันไถ ซอย 2 หมูที่ 5 บานเขา
โบสถ

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหนองคันไถ ซอย 4  หมูที่ 5 บานเขา
โบสถ ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 302,600 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหนองคันไถ ซอย 4 หมูที่ 5 บานเขา
โบสถ

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหลังวัดเขายายชุม ซอย 1 หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม

0 306,600 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย 3  หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 383,100 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตาพล หมูที่ 7 บานมาบจันทร

0 225,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเนินมะตูม 3 หมูที่ 2 บานวังปลา

0 234,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางพรอมติดตั้งเสาไฟฟาสอง
สวางชนิดกิ่งเดี่ยว หมูที่ 1 บานเขายายชุม

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ 3 หมูที่ 5 บาน
เขาโบสถ

451,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมติดตั้งราวกันตก ถนนสาย
มาบจันทร - หนองคันไถ หมูที่ 7 บานมาบ
จันทร ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 272,800 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ถนนสาย
หนาวัดเขายายชุม หมูที่ 1 บานเขายายชุม  

ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 536,300 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ หมู
ที่ 1  บานเขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 301,300 -100 % 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 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

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยกรูน 9 หมูที่ 
1 บานเขายายชุม ตําบลแกลง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 91,000

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยบานยายแห
ลม หมูที่ 4 บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 400,759 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยรวมใจพัฒนา 
ซอย 2 หมูที่ 2 บานวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 56,181 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยรักมิตร หมูที่ 
2 บานวังปลา ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 275,202 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยวังปลา 1/1 

ซาย หมูที่ 2 บานวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 145,920 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟา สายบอหลวง ซอย 

1 หมูที่ 1 บานเขายายชุม
140,879.64 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟา สายประดูนอก หมู
ที่ 7 บานมาบจันทร

60,912.78 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟา สายวังปลา หมูที่ 
2 บานวังปลา

130,310.62 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สายทุงลาง 
- เขาตะแคง หมูที่ 1 บานเขายายชุม  ตําบล
แกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 126,475 -100 % 0

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

0 0 0 100 % 967,000

โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟา  ซอยแม
ประนอม หมูที่ 1 บานเขายายชุม ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 141,000

โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟา  ซอยหลัง
วัดเขายายชุม ซอย 1   หมูที่ 1 บานเขายาย
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

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

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 379,680 390,720 406,680 4.07 % 423,240
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 44,580 38,460 36,000 200 % 108,000

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

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

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

รวมคาตอบแทน 46,200 33,600 60,000 60,000
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,774,561.26 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการตางๆ 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

โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
เก็บขยะและมูลฝอย

0 0 1,306,800 -100 % 0

โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
เก็บขยะและมูลฝอย

0 0 0 100 % 1,190,000
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จางเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะ
และมูลฝอย

0 1,032,877.2 0 0 % 0

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

รวมคาใชสอย 1,936,704.76 2,065,488.2 2,491,800 2,240,000
คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 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

รวมคาวัสดุ 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
คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ปรับปรุงซอมแซมรถยนตบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 140,000

รวมคาครุภัณฑ 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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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งคลีนิคกฎหมายตําบลแกลง 9,951 0 0 0 % 0

โครงการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติด 0 0 17,500 0 % 17,500

โครงการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพ
ติด

1,416.5 14,296.5 0 0 % 0

โครงการเยาวชนตนกลาตานภัยยาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรูตามรอยพอหลวง 45,281.5 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรูตามรอยพอหลวง 0 0 96,540 3.58 % 100,000

โครงการอบรมกฏหมายสําหรับผูนําชุมชน 0 0 15,000 -100 % 0

รวมคาใชสอย 56,649 14,296.5 159,040 117,500
รวมงบดําเนินงาน 56,649 14,296.5 159,040 117,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ฯ 

(ศป.ปส.อ.เมือง ระยอง)
0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
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

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 126,649 84,296.5 229,040 187,500
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 126,649 84,296.5 229,040 187,500
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลแกลง 119,491 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมทักษะการเลนกีฬา 0 41,241.5 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมทักษะทางดานกีฬา 0 0 50,000 -100 % 0

รวมคาใชสอย 119,491 41,241.5 50,000 0
คาวัสดุ

วัสดุกีฬา 29,345 0 30,000 -100 % 0

รวมคาวัสดุ 29,345 0 30,000 0
คาสาธารณูปโภค

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

รวมคาสาธารณูปโภค 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

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:01 หนา : 54/65



รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 49,631.5 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 0 49,631.5 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 49,631.5 0 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ

0 0 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพ 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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 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 (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,050,970

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 54,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,087,200
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 50,700

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

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 13,200

รวมคาตอบแทน 0 0 0 121,200
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 43,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 42,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 160,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 305,000
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 350,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 70,000

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

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

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

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 5,900
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

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

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 155,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,814,970
งานกอสราง

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ซอยวัง
ปลา 1/1 ซาย หมูที่ 2 บานวังปลา ตําบล
แกลง อําเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 355,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยกรูน 10 หมูที่ 1 บานเขายายชุม ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 233,300

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยกรูน 9  หมูที่ 1 บานเขายายชุม ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 285,500
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยบานปาคู ซอย 1 หมูที่ 1 บานเขายาย
ชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 215,500

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยพะนองพะแนง หมูที่ 2 บานวังปลา 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 315,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยแมจาว 1  หมูที่ 1 บานเขายายชุม  

ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 525,300

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหนองตาลอด หมูที่ 4  บานหัวทุง 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 746,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหัวทุง 2  หมูที่ 4 บานหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 505,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายกองพระทราย- หนองชองนา หมูที่ 4 

บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 508,200

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:01 หนา : 60/65



รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายคลองตาวอน ซอย 1 หมูที่ 4 บานหัวทุง 
 ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 233,300

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายประดูใน  หมูที่ 7 บานมาบจันทร 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 597,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยสรอยสุนทร 3   หมูที่ 5 บานเขาโบสถ  
ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 100 % 877,400

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกระทอนลาย-สํานักทอง หมูที่ 7 บาน
มาบจันทร  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 598,400

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเขาแกว 2 หมูที่  5 บานเขา
โบสถ  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 627,700

โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเนินสําราญ

0 0 0 100 % 150,000

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:01 หนา : 61/65



รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนสาย 157 

ซอย 2 หมูที่ 1 บานเขายายชุม เชื่อมตอหมู
ที่ 7 บานมาบจันทร ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 300,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางแทนจายน้ําบริเวณประปา
หมูบาน  หมูที่ 4 บานหัวทุง  ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 28,200 -100 % 0

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบประปาหมู
บาน หมูที่ 2 บานวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 118,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเนินสําราญ

0 0 30,300 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  สาย
ประดูนอก หมูที่ 7 บานมาบจันทร ตําบล
แกลง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

0 0 20,900 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  สายมาบ
จันทร-บานเพชาเล  หมูที่ 7 บานมาบจันทร 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 0 172,100 -100 % 0
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โครงการขยายเขตประปาหมูบาน สายหลัง
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง หมูที่ 4 บาน
หัวทุง  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 0 82,800 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณประปา
หมูบาน หมูที่ 4 บานหัวทุง  ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง

0 0 173,400 -100 % 0

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการติดตั้งวางทอขยายเขตประปา หมูที่
4 บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

0 0 980,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 980,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 980,000 0
รวมงานกอสราง 0 118,000 1,487,700 7,075,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 118,000 1,487,700 10,890,470
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปองกันและกําจัดแมลงวันผลไม 0 15,541.5 0 0 % 0

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล

0 20,000 0 0 % 0

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝกอบรมการควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

13,575 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

14,971.5 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการผลิตและใชฮอรโมน
ชีวภาพ

11,113.5 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรใหไดคุณภาพ

18,871.5 0 0 0 % 0
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 45,536.5 0 0 0 % 0

โครงการหนาบานสวยหลังบานสวน 0 0 40,000 0 % 40,000

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานจัดงานเทศกาลผลไมและของดี
เมืองระยอง

0 0 40,000 0 % 40,000

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไมและ
ของดีเมืองระยอง ประจําป 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

รวมงานสงเสริมการเกษตร 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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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกลง

อําเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 54,513,200 บาท แยกเปน 
แผนงานงบกลาง

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

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล

- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จายใหแกสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดระยอง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่

สุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,589,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสําหรับผูที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย
ยังชีพไวกับองคการบริหารสวนตําบลแกลง ตามเกณฑ
อายุ จํานวน 1,097 คน และสําหรับผูสูงอายุที่ไดขึ้นทะเบียนขอ
รับเบี้ยยังชีพระหวางปงบประมาณ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0023.7/ว2771 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 29 ขอ 1
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เบ้ียยังชีพความพิการ จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลแกลง จํานวน 160 คน และสําหรับผูพิการที่มาขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพระหวางปงบประมาณ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท
0023.7/ว2771 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 29 ขอ 2

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลแกลง จํานวน 22 คน และสําหรับผูปวยเอดสที่มาขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพระหวางปงบประมาณ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0023.7/ว2771 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 30 ขอ 3
เงินสํารองจาย จํานวน 633,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายสําหรับเปนคาใชจายในกิจการตางๆ
หรือใหความชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูประสบภัยท่ีไมสามารถคาด
การณไดลวงหนา หรือยามฉุกเฉิน เชน อุทกภัย ,วาตภัย , ภัย
แลง , อัคคีภัย ,ปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุน PM 2.5
, ปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การปองกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฯลฯ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท
0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแกลง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
แกลง สําหรับสมาชิกกองทุน จํานวน 320 คน

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 30 ขอ 4

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.แกลง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลแกลง

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เร่ือง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 115
ขอ 5

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

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือขา
ราชการสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท

0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา

ราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0808.5/ว34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,670,100 บาท
งบบุคลากร รวม 6,428,100 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,511,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแกลง และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
แกลง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแกลง และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแกลง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแกลง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 797,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก ประธานสภา อบต.แกลง /รอง
ประธาน สภา อบต.แกลง / สมาชิกสภา อบต.แกลง และ
เลขานุการสภา อบต.แกลง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,916,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,505,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 9 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 292,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ ไดแก ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหนา
สํานักปลัด อบต. /หัวหนาฝายอํานวยการ

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,056,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 61,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,704,500 บาท
คาตอบแทน รวม 829,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
- คาตอบแทนอ่ืนหรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

แกขาราชการ/พนักงานสวนตําบล/พนักงานครูสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแกลง
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- คาตอบแทนอ่ืนๆตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทย
-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

3. หนังสือสํานักงาน ก.จ., กท. และ ก.อบต. ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ชักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2555 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล/ขา
ราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 72,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล/ขาราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค.0422.3/ว
257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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คาใชสอย รวม 910,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ

จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่ง
พิมพตางๆ)

- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
- คาใชจายในการรังวัดที่ดิน
- คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอ

อนุญาตใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและคาธรรมเนียมอื่นๆ
- คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ

ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของ
สํานักปลัด จํานวน 1 เคร่ือง

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คาใชจายในการประชุมราชการ
2. คาเลี้ยงรับรองคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย/หนังสือสั่งการ
3. คารับรองเก่ียวกับการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
4. คาใชจายพิธีเปดอาคารตางๆ
5. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
5. คาใชจายอื่นๆตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจาง/คณะผูบริหาร/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการจัดการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้
1. คาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนตางๆ(ยกเวนคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกต้ัง), คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค ที่
ใชประจําศูนยประสานงานเลือกตั้ง, คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับผูมีหนาที่
จัดการเลือกตั้ง, คาใชจายในการอบรม/ประชุมตางๆ, คาจัดพิมพ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกต้ัง/ผูเสียสิทธิ, คาจัดทําปายประชา
สัมพันธตางๆ, และคาใชจายเบ็ดเตล็ด

2. คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง เชน คาตอบแทนเจา
พนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง, คาใชสอย/คาวัสดุ/คา
สาธารณูปโภคที่ใชประจําหนวยเลือกตั้ง, คาจัดสถานที่, คาเชา
เต็นท

3. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0818.2

/ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เพื่อเปนคาใชจายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนา 112 ขอ 3
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โครงการปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยไทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกปองเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย ในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้

- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- กิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสถาบันพระมหา

กษัตริย สําหรับจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาเชา
เตนท, เชาเวที, เชาเครื่องเสียง, คาจัดตกแตงสถานที่, คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธโครงการ, คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่มี
ความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หนา 111 ขอ 2

โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาททางการเมืองและการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น สําหรับเปนคาสมนาคุณ
วิทยากร, คาเดินทางวิทยากร, คาอาหาร, คาน้ําดื่ม, คาอาหารวาง
และเคร่ืองด่ืม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ, คาเชาหองประชุม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม, คาที่พัก, คาจางเหมาตางๆและคาใชจาย
อื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 28 ขอ 2
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โครงการเสริมสรางจริยธรรมปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในองคกร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางจริยธรรม
ปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร สําหรับ
เปนคาสมนาคุณวิทยากร, คาเดินทางวิทยากร, คาอาหาร, คาน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเชาหองประชุม, คาเชาเครื่อง
เสียง, คาเอกสารประกอบการฝกอบรม, คาที่พัก, คาจางเหมา
ตางๆและคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 112 ขอ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เปนตน

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผาใบเตนทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไมบรรทัด, คลิป, แฟม, สมุดประวัติขา
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครเวฟ, ขา
ตั้งไมโครโฟน, โคมไฟ, โทรโขง, ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ, ฟวส, เทปพันสายไฟ, สายไฟฟา, หลอดไฟฟา, หลอด
ไฟ, เข็มขัดรัดสายไฟฟา, ปล๊ักไฟฟา, สวิตชไฟฟา, รีซีสเตอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เคร่ืองรับโทรศัพท,จานรับสัญญาณดาวเทียม ,กลอง
รับสัญญาณ , แบตเตอร่ีโซลาเซลล, ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซัก
ฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แกวน้ํา, จานรอง, กระติกน้ํา
รอน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีด
น้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบลอลาก, อางลางจาน, ถัง
น้ํา, ไมกวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, วัสดุประกอบ
อาหาร ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมตางๆ, ปูน
ซีเมนต, ทอน้ําและอุปกรณประปา, ทอตางๆ, ทอน้ํา
บาดาล, จอบ, เลื่อย, ขวาน, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก, สวานมือ, โถสวม, อางลางมือ, หนากากใสเชื่อมเหล็ก, นั่ง
ราน, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก , กระเบ้ือง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเสน, แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง, ประแจ,
กุญแจเลื่อน, ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและสกรู , สาย
ไมล, เพลา, ฟลมกรองแสง, น้ํากลั่น, เบาะรถยนต, ชุดเกียรรถ
ยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, หมอน้ํา, หัว
เทียน, แบตเตอร่ี, ลอ, ถังน้ํามัน, ไฟหนา, ไฟเบรก, กระจกมอง
ขางรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สายไฮดรอลิค ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงตม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน จอบ
หมุน, จานพรวน, ปุย, วัสดุเพาะชํา, มีดตัดตนไม, อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก, ผาใบหรือผาพลาสติก, หัวกระ
โหลกดูดน้ํา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ขาตั้งกลอง, เลนส
ซูม, กระเปาใสกลองถายรูป, ปายประชาสัมพันธ, ปายไฟตั้งเตือน
แบบลอลาก, เมมโมรี่การด, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) , รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย , เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล , เทปบันทึกขอมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแปน
อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board),
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card), เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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คาสาธารณูปโภค รวม 445,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสํานักงาน,อาคาร และสถานที่อื่นๆท่ีอยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคา
ใชจายที่ตองจายพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงาน,อาคาร และสถานที่อื่นๆท่ี
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึง
คาใชจายที่ตองจายพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใชจายที่ตองจายพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย, คาฝากสงรายเดือน, คาธนาณัติ, คาดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวม
ถึงคาใชจายที่ตองจายพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคา
ธรรมเนียมในการใชบริการทางโทรคมนาคมอื่นๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใชจายที่ตองจายพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 517,500 บาท
คาครุภัณฑ รวม 517,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน จํานวน 92,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้

1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ตองไดรับการรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง

หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวย

อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 39 ขอ 12
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมวัสดุและอุปกรณ จํานวน 400,200 บาท

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมวัสดุและอุปกรณ (เพิ่ม
เติม) แยกเอส.แลนด รีสอรท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด เครือขายแบบมุมมองคงท่ี
สําหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 5 กลอง

2) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L๒ Switch)
ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 กลอง

3) เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1000VA 600W จํานวน 2
เคร่ือง

4) คาแรงติดตั้งและอุปกรณที่ใชในการติดตั้งกลองวงจรปด 1
งานประกอบดวย สายไฟเบอรออฟติกเปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่

สุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3. เปนไปตามเปนราคาตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 41 ,ขอ 17
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2
กอก จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีหัวกอกจายน้ํา โดยเปน น้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว
2) เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา
3) มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง
4) ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมนอยกวา 4 ลิตร
5) ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา 2 ลิตร
6) ตัวเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในทําดวยวัสดุหรือโลหะไม

เปนสนิม
7) ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยสแตนเลส เกรด 304 ไรสารตะกั่ว
8) มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา
9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

10) ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
11) ราคาไมรวมคาติดตั้ง

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา 68 ขอ 27
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจําป 2565 จายใหแกอําเภอ
เมืองระยอง ต้ังไว 20,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการจัด
งามสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 110 ขอ 5

งานบริหารงานคลัง รวม 3,209,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,415,300 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,415,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,386,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 7 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก. อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาฝาย
พัฒนาและจัดเก็บรายได

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 942,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท

0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 31,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 788,200 บาท
คาตอบแทน รวม 393,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 335,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค
0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล/ขา
ราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล/ขาราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค.0422.3/ว
257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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คาใชสอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาเบี้ยประกัน
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
- คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ

ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของกอง
คลัง จํานวน 1 เคร่ือง

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/ พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
แกลง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ตามสิทธิและ
ระเบียบที่พึงเบิกได

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.
2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี เชน การจัดทําปายโครงการ,จางเหมาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธตางๆ, จัดทําแผนพับ, ใบปลิว, วัสดุอุปกรณตางๆ และคา
ใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.3/ว3431
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112
ขอ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กลองถายรูป ฯลฯ โดยรวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เปนตน

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผาใบเตนทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไมบรรทัด, คลิป, แฟม, สมุดประวัติขา
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงตม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล , เทปบันทึกขอมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแปน
อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board),
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card), เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

คาสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย, คาฝากสงรายเดือน, คาธนาณัติ, คาดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลแกลง รวม
ถึงคาใชจายที่ตองจายพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
คาครุภัณฑ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีลอเลื่อน มีพนักพิงสูงและที่วาง
แขน จํานวน 1 ตัว

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. เปนราคาตามทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑดังกลาว ไมมี
อยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 39 ขอ 13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 942,120 บาท
งบบุคลากร รวม 582,120 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 582,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 198,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 335,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต
. ที่ มท 0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

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

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแกลง
และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาใชสอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจัดจางตัดแตงตนสนกิ่งสนและตนไมอื่นๆ บริเวณชายหาด
สวนสน หมูที่ 4 บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาตัดแตงตนสน กิ่งสน และ
ตนไมอื่นๆ ไมนอยกวา 40 ตน บริเวณชายหาดสวนสน หมูที่ 4
บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2

/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 27 ขอ 1
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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คาวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ตูเก็บอุปกรณ
ดับเพลิง, สายยางฉีดน้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบลอ
ลาก, ถังน้ํา, ไมกวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ซึ่งรวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

งานเทศกิจ รวม 620,600 บาท
งบบุคลากร รวม 468,600 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 468,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 468,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 2 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
คาตอบแทน รวม 152,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล/ขา
ราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
คาตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตามที่ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง สําหรับเปนคาปวยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ตามหลักเกณฑตาม
ระเบียบฯ และคาตอบแทนอื่นๆท่ีเกี่ยวของ

- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:20 หนา : 40/124



คาใชสอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม สําหรับจายเปน คาวัสดุ
อุปกรณ, คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความจําเปนและ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 104 ขอ 1
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต สําหรับจายเปน คา
วัสดุอุปกรณ, คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความจําเปนและ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 104 ขอ 2

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร,คาอาหารและ
น้ําดื่ม,คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม, คาเชา
เคร่ืองเสียง, คาเอกสารประกอบการฝกอบรม, คาจางเหมา
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 105 ขอ 3
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โครงการฝกอบรมใหความรูปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรู
ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา สําหรับเปนคา
สมนาคุณวิทยากร,คาอาหารและน้ําดื่ม,คาอาหาร วางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม, คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆท่ีมีความจําเปน
และเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา 45 ขอ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เปนตน

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง, ประแจ,
กุญแจเลื่อน, ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและสกรู, สาย
ไมล, เพลา, ฟลมกรองแสง, น้ํากลั่น, เบาะรถยนต, ชุดเกียรรถ
ยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, หมอน้ํา, หัว
เทียน, แบตเตอร่ี, ลอ, ถังน้ํามัน, ไฟหนา, ไฟเบรก, กระจกมอง
ขางรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สายไฮดรอลิค ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงตม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ ไดแก วัสดุคง
ทน,วัสดุสิ้นเปลือง ท้ังนี้ตามตัวอยางสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุโดย
สภาพ เชน รองเทาดับเพลิง,ถุงมือหนัง,ถังดับเพลิง,สายฉีดน้ําดับ
เพลิง,สายยาง,เสื้อสะทอนแสง,ขอแยกสามทางฯลฯ ซึ่งรวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,635,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,241,760 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,241,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,019,940 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบล และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 4 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม/ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 148,560 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 19,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 393,600 บาท
คาตอบแทน รวม 13,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล/ขา
ราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

คาใชสอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาโฆษณา

เผยแพร,คาประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาเชาทรัพยสิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินของวัดศรีวโนภาสสถิตยพร สําหรับเปนที่
ตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ อาคารเอนกประสงคศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ สนามฟุตซอล และสวนสุขภาพ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร,คาจางเหมารถรับ
จางไมประจําทาง,คาอาหารพรอมน้ําดื่ม, คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ, คาเชาหองประชุม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม, คาที่พัก,คาจางเหมาตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

2. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 93 ขอ 1

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ สําหรับเปนคาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเวที,คาเชาเครื่องเลนเด็ก
ตางๆ,จัดทําปายโครงการ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คําของขวัญ
ของรางวัล,คาวัสดุอุปกรณจัดตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆท่ี
มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวของดังนี้
1. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0808. 2/ ว2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94
ขอ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เปนตน

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผาใบเตนทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไมบรรทัด, คลิป, แฟม, สมุดประวัติขา
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล , เทปบันทึกขอมูล, หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแปน
อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board),
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card), เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,070,650 บาท
งบบุคลากร รวม 2,543,160 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,543,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,326,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูสวนตําบล สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 6 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครูสวนตําบล สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 6 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,019,040 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท

0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนครูสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค.0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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คาใชสอย รวม 1,484,590 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
-คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาโฆษณา

เผยแพร,คาประชาสัมพันธฯลฯ
-คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญจํานวน 1 เครื่อง

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานครูสวนตําบล /พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึง
เบิกได

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.
2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

โครงการแขงขันกีฬาศูนย พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ สําหรับเปนคาเชาเครื่องเสียง , คาอาหาร
พรอมน้ําดื่ม , คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อถวย
รางวัลและของรางวัล, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาจางเหมา
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94
ขอ 3
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โครงการศึกษาเรียนรูจากประสบการณตรงนอกหองเรียน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรูจาก
ประสบการณตรงนอกหองเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแกลง สําหรับเปนคาจางเหมารถรับจาง
ไมประจําทาง,คาน้ําดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ, คา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ,คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆท่ีมีความ
จําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.
2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94
ขอ 4
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเนินสําราญ

จํานวน 1,276,590 บาท

1.คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว 838,400 บาท เพื่อ
จายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 163 คนๆละ 21
บาท จํานวน 245 วัน

2. คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้งไว 277,100
บาท เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ2-5ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 163
คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอป

3. คาหนังสือเรียน ต้ังไว 26,000 บาท เพื่อจายเปนคา
หนังสือเรียนใหกับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 130 คน อัตรา
คนละ 200 บาทตอป

4. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 26,000 บาท เพื่อจายเปนคา
อุปกรณการเรียน ใหกับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 130
คน อัตราคนละ 200 บาทตอป

5.คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 39,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเครื่องแบบนักเรียน ใหกับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกลง จํานวน 130
คน อัตราคนละ 300 บาทตอป

6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 70,090 บาท เพื่อจายเปน
คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แกลง จํานวน 163 คน อัตราคนละ 430 บาทตอป

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่มท
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 95 ขอ 6
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คาวัสดุ รวม 1,091,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผาใบเตนทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไมบรรทัด, คลิป, แฟม, สมุดประวัติขา
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครเวฟ, ขา
ตั้งไมโครโฟน, โคมไฟ, โทรโขง, ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ, ฟวส, เทปพันสายไฟ, สายไฟฟา, หลอดไฟฟา, หลอด
ไฟ, เข็มขัดรัดสายไฟฟา, ปล๊ักไฟฟา, สวิตชไฟฟา, รีซีสเตอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เคร่ืองรับโทรศัพท,จานรับสัญญาณดาวเทียม ,กลอง
รับสัญญาณ , แบตเตอร่ีโซลาเซลล, ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 956,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อาหาร
เสริม(นม), ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แกว
น้ํา, จานรอง, กระติกน้ํารอน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตูเก็บ
อุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีดน้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบ
ลอลาก, อางลางจาน, ถังน้ํา, ไมกวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน, วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

4. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 93
ขอ 2
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมตางๆ, ปูน
ซีเมนต, ทอน้ําและอุปกรณประปา, ทอตางๆ, ทอน้ํา
บาดาล, จอบ, เลื่อย, ขวาน, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก, สวานมือ, โถสวม, อางลางมือ, หนากากใสเชื่อมเหล็ก, นั่ง
ราน, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก, กระเบ้ือง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเสน, แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล , เทปบันทึกขอมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร , สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผง
แปนอักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมร่ีชิป (Memory Chip),
เมาส (Mouse),เคร่ืองกระจายสัญญาณ(Hub), แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card), เคร่ืองอานและบันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical), เราเตอร(router)
ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

คาสาธารณูปโภค รวม 143,500 บาท
คาไฟฟา จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสํานักงานและอาคารหรือสถานที่ ที่อยู
ในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลแกลง รวมถึงคาใชจายที่ตองจายพรอมกัน เชนคาบริการ คา
ภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใชจายที่ตองจาย
พรอมกัน เชนคาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคา
ธรรมเนียมในการใชบริการทางโทรคมนาคม อื่นๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแกลง รวมถึงคาใชจายที่
ตองจายพรอมกัน เชนคาบริการ คาภาษี เปนตน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:21 หนา : 64/124



งบลงทุน รวม 32,400 บาท
คาครุภัณฑ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้

1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ตองไดรับการรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง

หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวย

อุปกรณ ดังนี้
- สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4

เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2. เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ

ประมาณ
3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนา139 ขอ 50
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,762,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,762,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายคณิตศาสตรโรงเรียนบานเขายายชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเขาคายคณิตศาสตร ใหแก
โรงเรียนบานเขายายชุม สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความจําเปนและ
เหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99
ขอ 17

โครงการคายพุทธบุตรโรงเรียนบานเขายายชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการคายพุทธบุตร ใหแกโรงเรียน
บานเขายายชุม สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความจําเปนและ
เหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99
ขอ 18
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โครงการเปดบานวิชาการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเปดบานวิชาการใหแกโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความจําเปนและ
เหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา43 ขอ4

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความจําเปนและ
เหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา43 ขอ 5
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โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานเขายายชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ใหแก
โรงเรียนบานเขายายชุม สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความ
จําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99
ขอ 19

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ใหแก
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง สําหรับจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการเชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นตามความจํา
เปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100
ขอ 20

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานเขายายชุม จํานวน 415,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนบานเขายายชุม จํานวน 99 คนๆละ 21
บาท จํานวน 200 วัน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 98
ขอ 13
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โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง จํานวน 886,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง จํานวน 211 คนๆละ 21
บาท จํานวน 200 วัน

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98
ขอ 14

โครงการอุดหนุนงบประมาณจางครูใหกับโรงเรียนบานเขายายชุม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินงบประมาณจางครูใหแกโรงเรียนบานเขายาย
ชุม จํานวน 1 อัตรา

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 99
ขอ 15

โครงการอุดหนุนงบประมาณจางครูใหกับโรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินงบประมาณจางครูใหแกโรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง จํานวน 2 อัตรา

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99
ขอ 16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,079,960 บาท
งบบุคลากร รวม 888,960 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 888,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 669,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 5 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใชจายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และคาจางของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ ไดแก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม/ หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ(นักบริหารงานสาธารณ
สุขฯ)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 166,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 832,000 บาท
คาตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง

ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.
2562

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0819.2/ว
6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0819.2/ว
2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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คาใชสอย รวม 478,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาโฆษณา

เผยแพร,คาประชาสัมพันธ ฯลฯ
- คาเบี้ยประกัน
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
- คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ

ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการสํารวจขอมูล จํานวนประชากร
สุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนในระบบ สําหรับเปนคาจาง
เหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท

0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่

สุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 119
ขอ 7

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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โครงการจิตอาสาสรางสรรคสิ่งแวดลอมสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสาสรางสรรค
สิ่งแวดลอมสรางเสริมสุขภาพ สําหรับเปนคาสมนาคุณ
วิทยากร, คาเดินทางวิทยากร,คาจางเหมารถรับจางไมประจํา
ทาง, คาอาหาร,คาน้ําดื่ม,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเชาหอง
ประชุม, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสารประกอบการฝกอบรม,คาที่
พัก, คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่มีความจําเปนและ
เหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก พ.ศ.2561

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0810.7/ว2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 117 ขอ 3

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก สําหรับเปนคาจัดซื้อน้ํายาพนยุง, คาอาหาร, คา
น้ําดื่ม, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, คาทรายจํากัดลูกน้ํายุงลาย, คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธโครงการ และสื่อรณรงคเกี่ยวกับโรคไขเลือด
ออก และคาใชจายอื่น ๆ ที่มีความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา 57 ขอ1

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:21 หนา : 74/124



โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม ในการรณรงคคัดแยกขยะ การกําจัดขยะเปยก
ครัวเรือน การสุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่ม สําหรับเปนคา
สมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพรอมน้ําดื่ม, คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ และสื่อรณรงค
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ, การจัดการขยะเปยก, คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ, คาซื้อชุดตรวจสอบอาหารเบื้องตน, คาซื้อชุดทดสอบน้ํา
เบื้องตน, คาเอกสารประกอบการฝกอบรม,คาภาชนะสําหรับการ
คัดแยกขยะ, คาปายประกาศคุณภาพอาหาร,คาจางเหมา
ตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0891.4/ว 1338 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 117 ขอ 2
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โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุ
อุปกรณ, คาเอกสารประกอบการฝกอบรม, คาอาหาร, คาน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาจัดทําปายโครงการ, คาจัดทํา
ปายรณรงคประชาสัมพันธและคาใชจายอื่น ๆ ที่มีความจําเปน
และเหมาะสม

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท
0810.5/ ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 118 ขอ 4

โครงการรณรงครักษาความสะอาดในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงครักษาความ
สะอาดในชุมชน สําหรับเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บขยะและการ
รณรงค, คาน้ําดื่ม, คาถุงขยะ,คาถุงมือ, คาจัดทําสื่อรณรงคการทิ้ง
ขยะ, คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่มีความจําเปนและ
เหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา 58 ขอ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เปนตน

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผาใบเตนทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไมบรรทัด, คลิป, แฟม, สมุดประวัติขา
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซัก
ฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แกวน้ํา, จานรอง, กระติกน้ํา
รอน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีด
น้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบลอลาก, อางลางจาน, ถัง
น้ํา, ไมกวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, วัสดุประกอบ
อาหาร ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เพื่อฉีดให
กับสัตวควบคุม (สุนัขและแมว) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน ทั้งสัตวที่
มีเจาของและไมมีเจาของ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
แกลง และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่นๆท่ีใชในการปฏิบัติ
งาน เชน เวชภัณฑ,เคมีภัณฑ, น้ํายาตางๆ, ถุงมือ, เครื่องมือวิทยา
ศาสตร,แอลกอฮอล ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท

0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 118
ขอ 6
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน จอบ
หมุน, จานพรวน, ปุย, วัสดุเพาะชํา, มีดตัดตนไม, อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก, ผาใบหรือผาพลาสติก, หัวกระ
โหลกดูดน้ํา ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล , เทปบันทึกขอมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแปน
อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board),
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) , เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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งบลงทุน รวม 259,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 259,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 139 ขอ 51
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ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงพรอมติ
ตตั้ง จํานวน 9 อุปกรณ โดยมีรายละเอียตดังนี้

1. อุปกรณบริหารฝามือ-ขอมือ-แขน-หัวไหล และหนา
อก ขนาด ไมนอยกวา 0.40x1.00x1.50 เมตร

2. อุปกรณยกน้ําหนักแบบยืน ขนาดไมนอย
กวา 0.25x1.00x1.70 เมตร

3. อุปกรณบริหารขอมือ-แขน-หัวไหล ขนาดไมนอย
กวา 0.80x0.80x2.00 เมตร

4. อุปกรณซิทอัพลดหนาทอง บริหารขา-เขา ขนาดไมนอย
กวา 1.00x1.00x0.60เมตร

5.อุปกรณบิดลําตัววงลอเดี่ยว ขนาดไมนอย
กวา 1.00x1.00x1.60 เมตร

6. อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล (แบบดันสปริง) ขนาด
ไมนอยกวา 1.00x1.00x1.70 เมตร

7. อุปกรณลูเดินออกกําลังขา ขนาดไมนอย
กวา 0.75x1.00x1.20 เมตร

8. อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-มือ ขนาดไมนอย
กวา 1.00x1.20X1.40 เมตร

9. อุปกรณยืดตัวบริหารแขน(แบบบารเดี่ยว-บารคู) ขนาดไม
นอยกวา 1.00x1.00x2.00 เมตร

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. เปนราคาตามทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑดังกลาว ไมมี
อยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 13 ขอ 9

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

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราช
ดําริ จํานวน 5 หมูบาน ดังนี้
1. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบานเขา
ยายชุม เปนเงิน 20,000 บาท จายใหแกคณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 1 บานเขายายชุม
2. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบานวัง
ปลา เปนเงิน 20,000 บาท จายใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 2 บานวังปลา
3. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบานหัว
ทุง เปนเงิน 20,000 บาท จายใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 4 บานหัวทุง
4. เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบานเขา
โบสถ เปนเงิน 20,000 บาท จายใหแกคณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 5 บานเขาโบสถ
5 เงินอุดหนุนการจัดทําโครงการตามพระราชดําริหมูบานมาบ
จันทร เปนเงิน 20,000 บาท จายใหแกคณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 7 บานมาบจันทร

เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก

1 กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
2 กิจกรรมโครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัย

มะเร็งเตานม
3 กิจกรรมโครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท

0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท

0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว4427
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ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 119
ขอ 8

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 743,160 บาท
งบบุคลากร รวม 593,160 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 593,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 370,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 222,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
คาใชสอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โครงการเติมรักใหเต็มใจวัยแหงความสุข(ผูสูงวัย) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเติมรักใหเต็มใจวัย
แหงความสุข(ผูสูงอายุ)สําหรับเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่มีความจําเปนใน
โครงการ เชน คาดอกไมสด,พวงมาลัย, น้ําอบ,คาจางเหมา
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 108
ขอ3

โครงการปนยิ้ม สรางสุข  ผูสูงวัย จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการปนยิ้ม สราง
สุข ผูสูงวัย สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดฝกอบรม,คาจางเหมา
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 108 ขอ 4
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โครงการฝกอบรมยุวชนจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมยุวชน
จราจร สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดฝกอบรม,คาจางเหมาตางๆ
และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา47 ขอ 2

โครงการเพ่ิมศักยภาพสตรี จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี
สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพรอมน้ําดื่ม,คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ,คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณจัดฝกอบรม,คาจางเหมาตางๆ
และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 107
ขอ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาและประปา รวม 1,365,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,365,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,365,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยกรูน 9 หมูที่ 1 บานเขายายชุม ตําบล
แกลง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

จํานวน 91,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา ซอยกรูน 9 หมู
ที่ 1 บานเขายายชุม จายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา
เพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปกเสา คอร.ขนาด 9 เมตรจํานวน 6 ตน
- พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน (ไฟทาง) ขนาด 50 ตร.มม

. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 120.00 เมตร
ตามแบบการไฟฟาสวนภูมิภาค

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 18 ขอ 9
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โครงการติดตั้งวางทอขยายเขตประปา บริเวณถนนสายวโนภาส - 
ทาเรือแกลง หมูที่ 4 บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

จํานวน 967,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งวางทอขยายเขต
ประปา บริเวณถนนสายวโนภาส-ทาเรือแกลง หมูที่ 4 บานหัว
ทุง จายใหแกการประปาสวนภูมิภาค 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

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 17 ขอ 2

โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟา  ซอยแมประนอม หมูที่ 1 บานเขา
ยายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟา ซอยแม
ประนอม หมูที่ ๑ บานเขายายชุม จายใหแกการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาเพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 3 ตน
- พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3

เฟส 4 สาย ระยะทาง 125 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน(ไฟทาง) ขนาด 50 ตร.มม

. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 1,080 เมตร
ตามแบบการไฟฟาสวนภูมิภาค

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 18 ขอ 7
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โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟา  ซอยหลังวัดเขายายชุม ซอย 1   
หมูที่ 1 บานเขายายชุม ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยอง

จํานวน 166,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟา ซอย
หลังวัดเขายายชุม ซอย 1 หมูที่ 1 บานเขายายชุม จายใหแกการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาเพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3 เฟส
4 สาย ระยะทาง 520.00 เมตร
ตามแบบการไฟฟาสวนภูมิภาค
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 18 ขอ 8

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,486,240 บาท
งบบุคลากร รวม 531,240 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 531,240 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 423,240 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 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
คาตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาใชสอย รวม 2,240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาโฆษณา

เผยแพร, คาประชาสัมพันธฯลฯ
- คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ

ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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โครงการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560
3. เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2

/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
4. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา59 ขอ1
โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย จํานวน 1,190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความสะอาด เก็บ
ขนขยะและมูลฝอย สําหรับเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก จํานวน 11 คน เพ่ือเก็บขนขยะและมูลฝอย และรักษาความ
สะอาดบริเวณชายหาดสวนสน
- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560

3. เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
4. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 120
ขอ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เปนตน
- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้

1. เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

3. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

4. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

5. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
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คาวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ผงซัก
ฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ถัง, แกวน้ํา, จานรอง, กระติกน้ํา
รอน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง, สายยางฉีด
น้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบลอลาก, อางลางจาน, ถัง
น้ํา, ไมกวาด, เขง, น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, วัสดุประกอบ
อาหาร ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง , ประแจ , กุญแจเลื่อน , ยางรถยนต , น้ํามัน
เบรก , นอตและสกรู , สายไมล , เพลา , ฟลมกรองแสง , น้ํา
กลั่น , เบาะรถยนต , ชุดเกียรรถยนต , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย, หมอน้ํา, หัวเทียน, แบตเตอรี่, ลอ, ถังน้ํามัน, ไฟหนา, ไฟ
เบรก, กระจกมองขางรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงตม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ ไดแก วัสดุคง
ทน,วัสดุสิ้นเปลือง ท้ังนี้ตามตัวอยางสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุโดย
สภาพ เชน เสื้อ,กางเกง,ผา,ถุงเทา,รองเทา,ถุงมือ,หมวก ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อภาชนะรองรับขยะสําหรับใชบริการ
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกลง

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

3. เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

4. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 121 ขอ 3
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งบลงทุน รวม 140,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 140,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ปรับปรุงซอมแซมรถยนตบรรทุกขยะ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมรถยนตบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-0467 ระยอง โดยการเปลี่ยนพื้นถังเก็บขยะ
เปนแสตนเลส หนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร และซอมแซมรายการ
อื่นๆที่จําเปน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 139
ขอ52
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 187,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 117,500 บาท
คาใชสอย รวม 117,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โครงการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติด จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกัน เฝาระวังและ
แกไขปญหายาเสพติด สําหรับเปนคาใชจายตางๆ เชน การ
รณรงคปญหายาเสพติด, ต้ังจุดตรวจ, การตรวจปสสาวะ, การเขา
ตรวจสถานประกอบการหรือจุดเสี่ยง,การรณรงคใหความรูแก
ประชาชนฯลฯ สําหรับเปนคาจัดซื้อชุดตรวจปสสาวะ,วัสดุ
อุปกรณ, คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ,คาจัดทํา
เอกสารประชา สัมพันธหรือสื่อประชาสัมพันธ,คาอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559

3. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

4. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 109 ขอ 1
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โครงการศึกษาเรียนรูตามรอยพอหลวง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรูตามรอย
พอหลวง สําหรับเปนคาจางเหมารถรับจางไมประจําทาง,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ,คาจางเหมาตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557

2. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 109 ขอ 2

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

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ฯ (ศป.ปส.อ.เมือง ระยอง)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมืองระยอง(ศป.ปส
.อ.เมืองระยอง) ประจําปงบประมาณ 2565 จายใหแกอําเภอเมือง
ระยอง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 110 ขอ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
คาสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสนามกีฬา,สวนสาธารณะและสถานที่
อื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกลง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
คาใชสอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน สําหรับเปนคาสมนาคุณ
วิทยากร,คาเดินทางวิทยากร, คาอาหาร, คาน้ําดื่ม,คาอาหารวาง
และเคร่ืองด่ืม,คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ, คาเอกสารประกอบการฝกอบรม,คาที่พัก,คาจางเหมา
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 102 ขอ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพฯ จายใหแกอําเภอเมืองระยอง สําหรับจายเปนคาใช
จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพฯ เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนและกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมมรดกไทยจังหวัดระยอง

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 102
ขอ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,814,970 บาท
งบบุคลากร รวม 2,242,870 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,242,870 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,050,970 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแกลง และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 5 อัตรา (แผน
อัตรากําลังสามป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ ไดแก ผูอํานวยการกองชาง /หัวหนาฝายกอ
สราง(นักบริหารงานชาง)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,087,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา (แผนอัตรากําลังสามป รอบป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่มท
0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก อบต
. ที่ มท 0809.3/ว.1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,416,200 บาท
คาตอบแทน รวม 121,200 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล/ขา
ราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล/ขาราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค.0422.3/ว
257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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คาใชสอย รวม 305,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาโฆษณา

เผยแพร,ประชาสัมพันธ
- คาใชจายในการรังวัดที่ดิน
- คาประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ

ยนตสวนกลาง ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางออกแบบ, คา
รับรองแบบ ฯลฯ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เปนไปตามกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราคา
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารของกอง
ชาง จํานวน 1 เคร่ือง

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝก
อบรม,คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล/ขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกได

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ฯลฯ โดยรวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน คา
ติดตั้ง เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2

/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
2. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
3. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
5. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา

ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562
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คาวัสดุ รวม 990,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถูพื้น, แผงปด
ประกาศ, พระพุทธรูป, พระบรมรูปจําลอง, ผาใบเตนทขนาด
ใหญ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, เทป พี วี ซี แบบใส, ไมบรรทัด, คลิป, แฟม, สมุดประวัติขา
ราชการ, แบบพิมพ, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ, น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครเวฟ, ขา
ตั้งไมโครโฟน, โคมไฟ, โทรโขง, ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ, ฟวส, เทปพันสายไฟ, สายไฟฟา, หลอดไฟฟา, หลอด
ไฟ, เข็มขัดรัดสายไฟฟา, ปล๊ักไฟฟา, สวิตชไฟฟา, รีซีสเตอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เคร่ืองรับโทรศัพท,จานรับสัญญาณดาวเทียม ,กลอง
รับสัญญาณ , แบตเตอร่ีโซลาเซลล, ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมตางๆ, ปูน
ซีเมนต, ทอน้ําและอุปกรณประปา, ทอตางๆ, ทอน้ํา
บาดาล, จอบ, เลื่อย, ขวาน, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก, สวานมือ, โถสวม, อางลางมือ, หนากากใสเชื่อมเหล็ก, นั่ง
ราน, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก, กระเบ้ือง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเสน, แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไขควง,
ประแจ, กุญแจเลื่อน, ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและ
สกรู, สายไมล, เพลา, ฟลมกรองแสง, น้ํากลั่น, เบาะรถยนต, ชุด
เกียรรถยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, หมอน้ํา, หัว
เทียน, แบตเตอร่ี, ลอ, ถังน้ํามัน, ไฟหนา, ไฟเบรก, กระจกมอง
ขางรถยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สายไฮดรอลิค ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันหลอ
ลื่น, แกสหุงตม ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกันภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล , เทปบันทึกขอมูล , หัวพิมพ
หรือแถบพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร, สายเคเบิล, หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแปน
อักขระ หรือ แปนพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board),
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip), เมาส (Mouse),เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) , เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical), เราเตอร(router) ฯลฯ ซึ่งรวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง คาประกัน
ภัย เปนตน

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.
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งบลงทุน รวม 155,900 บาท
คาครุภัณฑ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานทึบ แบบบานเปด 2
บาน จํานวน 1 ตู

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่

สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2. เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ

ประมาณ
3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หนา 41 ขอ 18
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 150,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคางานสิ่งกอสราง ใหแกผูรับจางโครงการ
กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลแกลง ที่เปนสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คาK) กรณีที่ผูวาจางตองชดเชยเงินใหปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ

- เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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งานกอสราง รวม 7,075,500 บาท
งบลงทุน รวม 7,075,500 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 7,075,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ซอยวังปลา 1/1 ซาย หมูที่ 2 
บานวังปลา ตําบลแกลง อําเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 355,600 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา 1/1
ซาย หมูที่ 2 บานวังปลา ขนาดกวาง 4.00 เมตรยาว 150.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20 เมตร หรือ

คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 600.00
ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลงพรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้

1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 18 ขอ 10

3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย
73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่) หนา 12 ขอ 10
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 10 หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 233,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 10 หมู
ที่ 1 บานเขายายชุม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20
เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 400.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 16 ขอ 2
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 10 ขอ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 9  หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 285,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 9 หมู
ที่ 1 บานเขายายชุม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 120.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20
เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 480.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 17 ขอ 4
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 11 ขอ 4
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานปาคู ซอย 1 หมู
ที่ 1 บานเขายายชุม ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 215,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานปา
คู ซอย 1 หมูที่ 1 บานเขายายชุม ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขาง

ละ 0.20 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 360.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลงพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 17 ขอ 6
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 11 ขอ 6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพะนองพะแนง หมูที่ 
2 บานวังปลา ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 315,700 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพะนอง
พะแนง หมูที่ 2 บานวังปลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 133.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 532.00
ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 17 ขอ 11
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต.แกลง ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 12 ขอ 11
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมจาว 1  หมูที่ 1 
บานเขายายชุม  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 525,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมจาว 1
หมูที่ 1 บานเขายายชุม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 221.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20
เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 884.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 17 ขอ 5
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 11 ขอ 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมูที่ 4  
บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 746,900 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
ตาลอด หมูที่ 4 บานหัวทุง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,280
ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 20 ขอ 15
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 13 ขอ 15
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุง 2  หมูที่ 4 
บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

จํานวน 505,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุง 2 หมู
ที่ 4 บานหัวทุง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 214.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 856.00
ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 19 ขอ 12
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่) หนา 12 ขอ 12

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย- หนอง
ชองนา หมูที่ 4 บานหัวทุง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 508,200 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระ
ทราย-หนองชองนา หมูที่ 4 บานหัวทุง ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขาง

ละ 0.20 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 850.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 19 ขอ 13
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 13 ขอ 13
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาวอน ซอย 1 
หมูที่ 4 บานหัวทุง  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 233,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
ตาวอน ซอย 1 หมูที่ 4 บานหัวทุง ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขาง
ละ 0.20 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 400.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 19 ขอ 14
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 13 ขอ 14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดูใน  หมูที่ 7 
บานมาบจันทร ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 597,700 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดูใน หมู
ที่ 7 บานมาบจันทร ขนาดกวาง 5.00 เมตรยาว 198.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขางละ 0.20
เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 990.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 21 ขอ 20
-เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่) หนา 15 ขอ 20
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสรอยสุนทร 3   หมูที่ 5 บานเขาโบสถ  
ตําบลแกลง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 877,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยสรอยสุนทร 3 หมูที่ 5 บานเขา
โบสถ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขาง
ละ 0.20 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 1,050.00 ตารางเมตร รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวางขอบใน 0.26 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกขอบ
ใน 0.30 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลงพรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 21 ขอ 19
-เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 14 ขอ 19
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระทอนลาย-สํานัก
ทอง หมูที่ 7 บานมาบจันทร  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 598,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทอน
ลาย-สํานักทอง หมูที่ 7 บานมาบจันทร ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังขาง
ละ 0.20 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลแกลงพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 21 ขอ 21
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 15 ขอ 21

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแกว 2 
หมูที่  5 บานเขาโบสถ  ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

จํานวน 627,700 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขา
แกว 2 หมูที่ 5 บานเขาโบสถ รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวางขอบใน 0.26 เมตร ยาว 252.00 เมตร ลึกขอบ
ใน 0.30 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกลง พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 20 ขอ 18
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 14 ขอ 18
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โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสําราญ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อกอสรางหองน้ํา ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 4.50
เมตร จํานวน 4 หอง

-เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา 44 ขอ 7
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 2 ขอ 7

โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนสาย 157 ซอย 2 หมูที่ 1 บานเขา
ยายชุม เชื่อมตอหมูที่ 7 บานมาบจันทร ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงถนนสาย 157 ซอย 2 หมูที่ 1
บานเขายายชุม เชื่อมตอ หมูที่ 7 บานมาบจันทร ถนนสภาพเดิม
กวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร ชอมแชมโดยลงดิน
ลูกรังพรอมเกรดเกล่ียเรียบ ปริมาณดินลูกรัง ไมนอย
กวา 3,000.00 ลูกบาศกเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
แกลง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หนา 22 ขอ 24
3. เปนไปตามบันทึกขอความสํานักปลัด อบต. ที่ รย

73801/636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)จนถึง(ฉบับที5่) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกลง (ครั้งที1่)หนา 16 ขอ 24
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
คาใชสอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอ่ืน ๆ

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรตามฤดูกาล สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร ,คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม, คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆท่ีมี
ความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 123 ขอ 5
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โครงการหนาบานสวยหลังบานสวน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนาบานสวยหลัง
บานสวน สําหรับเปนคาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาเชาเครื่องเสียง, คาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม, คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ,คาจาง
เหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1. เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 122
ขอ 2

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

โครงการงานจัดงานเทศกาลผลไมและของดีเมืองระยอง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดี
เมืองระยอง ประจําป 2565 จายใหแกอําเภอเมืองระยอง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 123 ขอ 4
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,589,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,555,200

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000

เงินสํารองจาย 633,500

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

681,740

โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
แกลง

80,000

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
อบต.แกลง

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,589,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,555,200

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000

เงินสํารองจาย 633,500

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

681,740

โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
แกลง

80,000

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
อบต.แกลง

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

797,640

เงินเดือน (ฝาย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

4,892,460 667,200 2,346,060 669,760 370,440

เงินประจําตําแหนง 346,500 54,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,999,320 335,520 1,167,600 166,200 222,720 423,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

93,480 48,000 91,260 6,000 108,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

5,000

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

835,400 70,000 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 90,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

797,640

เงินเดือน (ฝาย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,050,970 9,996,890

เงินประจําตําแหนง 54,000 496,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,087,200 5,401,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

50,700 397,440

เงินวิทยฐานะ 126,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

5,000

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,049,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

160,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาเชาบาน 300,000 72,000 13,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

77,300 13,600

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ 85,000 36,000 40,000 10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 80,000 42,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

175,000 30,000 90,000 30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

400,000

โครงการปกปองเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย
ไทย

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาเชาบาน 108,000 493,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

13,200 104,100

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ 43,000 214,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 42,000 164,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 355,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

400,000

โครงการปกปองเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย
ไทย

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับบทบาท
ทางการเมืองและการ
ปฏิบัติหนาที่ของผู
บริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

25,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี

15,000

โครงการเสริมสราง
จริยธรรมปองกันและตอ
ตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบในองคกร

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,000 50,000 30,000 50,000 80,000

โครงการจัดจางตัดแตง
ตนสนกิ่งสนและตนไม
อื่นๆ บริเวณชายหาด
สวนสน หมูที่ 4 บานหัว
ทุง ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

300,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม

7,500
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับบทบาท
ทางการเมืองและการ
ปฏิบัติหนาที่ของผู
บริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

25,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี

15,000

โครงการเสริมสราง
จริยธรรมปองกันและตอ
ตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบในองคกร

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 160,000 510,000

โครงการจัดจางตัดแตง
ตนสนกิ่งสนและตนไม
อื่นๆ บริเวณชายหาด
สวนสน หมูที่ 4 บานหัว
ทุง ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

300,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม

7,500
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

7,500

โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝกอบรมให
ความรูปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและ
ไฟปา

30,000

คาเชาทรัพยสิน 40,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

40,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 120,000

โครงการศึกษาเรียนรู
จากประสบการณตรง
นอกหองเรียน

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

7,500

โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝกอบรมให
ความรูปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและ
ไฟปา

30,000

คาเชาทรัพยสิน 40,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

40,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 120,000

โครงการศึกษาเรียนรู
จากประสบการณตรง
นอกหองเรียน

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเนินสําราญ

1,276,590

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ

18,000

โครงการจิตอาสาสราง
สรรคสิ่งแวดลอมสราง
เสริมสุขภาพ

50,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม

50,000

โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บา

40,000

โครงการรณรงครักษา
ความสะอาดในชุมชน

50,000

โครงการเติมรักใหเต็ม
ใจวัยแหงความสุข(ผูสูง
วัย)

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเนินสําราญ

1,276,590

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ

18,000

โครงการจิตอาสาสราง
สรรคสิ่งแวดลอมสราง
เสริมสุขภาพ

50,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม

50,000

โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บา

40,000

โครงการรณรงครักษา
ความสะอาดในชุมชน

50,000

โครงการเติมรักใหเต็ม
ใจวัยแหงความสุข(ผูสูง
วัย)

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการปนยิ้ม สรางสุข 
ผูสูงวัย

55,000

โครงการฝกอบรมยุวชน
จราจร

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
สตรี

25,000

โครงการกําจัดมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล

960,000

โครงการจาง
เหมาบริการรักษาความ
สะอาดเก็บขยะและมูล
ฝอย

1,190,000

โครงการปองกันเฝา
ระวังปญหายาเสพติด

17,500

โครงการศึกษาเรียนรู
ตามรอยพอหลวง

100,000

โครงการฝกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรตามฤดู
กาล
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการปนยิ้ม สรางสุข 
ผูสูงวัย

55,000

โครงการฝกอบรมยุวชน
จราจร

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
สตรี

25,000

โครงการกําจัดมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล

960,000

โครงการจาง
เหมาบริการรักษาความ
สะอาดเก็บขยะและมูล
ฝอย

1,190,000

โครงการปองกันเฝา
ระวังปญหายาเสพติด

17,500

โครงการศึกษาเรียนรู
ตามรอยพอหลวง

100,000

โครงการฝกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม

50,000 50,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

30,000 30,000

โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรตามฤดู
กาล

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
โครงการหนาบานสวย
หลังบานสวน

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 300,000 110,000 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 20,000 956,400 15,000 45,000

วัสดุกอสราง 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 50,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 122,000 50,000 300,000

วัสดุการเกษตร 10,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 158,000 90,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุอื่น 50,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 350,000 130,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท 5,000 5,000

คาบริการไปรษณีย 70,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 8,500
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
โครงการหนาบานสวย
หลังบานสวน

40,000 40,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 480,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 350,000 360,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,076,400

วัสดุกอสราง 300,000 340,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000 280,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 622,000

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 70,000 358,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุอื่น 50,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 25,000 505,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท 10,000

คาบริการไปรษณีย 70,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

68,500
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 5,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบ
แขวน

92,200 32,400

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปดพรอมวัสดุและ
อุปกรณ

400,200

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
รอน-น้ําเย็น แบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก

25,100

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน

59,000

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจงพรอมติด
ตั้ง

200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 5,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบ
แขวน

124,600

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปดพรอมวัสดุและ
อุปกรณ

400,200

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
รอน-น้ําเย็น แบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก

25,100

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน

59,000

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจงพรอมติด
ตั้ง

200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:56 หนา : 18/34



แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ปรับปรุงซอมแซมรถ
ยนตบรรทุกขยะ

140,000

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 
บาน

คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม ซอยวัง
ปลา 1/1 ซาย หมูที่ 2 
บานวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมือง ระยอง 
จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ
ยกรูน 10 หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ
ยกรูน 9  หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ปรับปรุงซอมแซมรถ
ยนตบรรทุกขยะ

140,000

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 
บาน

5,900 5,900

คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม ซอยวัง
ปลา 1/1 ซาย หมูที่ 2 
บานวังปลา ตําบลแกลง 
อําเภอเมือง ระยอง 
จังหวัดระยอง

355,600 355,600

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ
ยกรูน 10 หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

233,300 233,300

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ
ยกรูน 9  หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

285,500 285,500
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานปาคู ซอย 1 
หมูที่ 1 บานเขายายชุม 
ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพะนองพะแนง หมู
ที่ 2 บานวังปลา ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแมจาว 1  หมูที่ 1 
บานเขายายชุม  ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองตาลอด หมูที่ 
4  บานหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานปาคู ซอย 1 
หมูที่ 1 บานเขายายชุม 
ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

215,500 215,500

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพะนองพะแนง หมู
ที่ 2 บานวังปลา ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

315,700 315,700

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแมจาว 1  หมูที่ 1 
บานเขายายชุม  ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

525,300 525,300

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองตาลอด หมูที่ 
4  บานหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

746,900 746,900

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:56 หนา : 22/34



แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหัวทุง 2  หมูที่ 4 
บานหัวทุง ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกองพระทราย- 
หนองชองนา หมูที่ 4 
บานหัวทุง ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองตาวอน ซอย 
1 หมูที่ 4 บานหัวทุง  
ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประดูใน  หมูที่ 7 
บานมาบจันทร ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:56 หนา : 23/34



แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหัวทุง 2  หมูที่ 4 
บานหัวทุง ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง

505,000 505,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกองพระทราย- 
หนองชองนา หมูที่ 4 
บานหัวทุง ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

508,200 508,200

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองตาวอน ซอย 
1 หมูที่ 4 บานหัวทุง  
ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

233,300 233,300

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประดูใน  หมูที่ 7 
บานมาบจันทร ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

597,700 597,700

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:56 หนา : 24/34



แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสรอยสุนทร 3   หมู
ที่ 5 บานเขาโบสถ  
ตําบลแกลง  อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกระทอนลาย-สํานัก
ทอง หมูที่ 7 บานมาบ
จันทร  ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาแกว 2 
หมูที่  5 บานเขาโบสถ  
ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการกอสรางหองน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เนินสําราญ
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสรอยสุนทร 3   หมู
ที่ 5 บานเขาโบสถ  
ตําบลแกลง  อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

877,400 877,400

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกระทอนลาย-สํานัก
ทอง หมูที่ 7 บานมาบ
จันทร  ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

598,400 598,400

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาแกว 2 
หมูที่  5 บานเขาโบสถ  
ตําบลแกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

627,700 627,700

โครงการกอสรางหองน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เนินสําราญ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงถนนสาย 157 ซอย 
2 หมูที่ 1 บานเขายาย
ชุม เชื่อมตอหมูที่ 7 
บานมาบจันทร ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง

20,000

โครงการเขาคาย
คณิตศาสตรโรงเรียน
บานเขายายชุม

15,000

โครงการคายพุทธบุตร
โรงเรียนบานเขายายชุม

15,000

โครงการเปดบาน
วิชาการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงถนนสาย 157 ซอย 
2 หมูที่ 1 บานเขายาย
ชุม เชื่อมตอหมูที่ 7 
บานมาบจันทร ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

300,000 300,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง

20,000

โครงการเขาคาย
คณิตศาสตรโรงเรียน
บานเขายายชุม

15,000

โครงการคายพุทธบุตร
โรงเรียนบานเขายายชุม

15,000

โครงการเปดบาน
วิชาการ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม นัก
เรียนตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

15,000

โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานเขายายชุม

15,000

โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง

20,000

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันโรงเรียน
บานเขายายชุม

415,800

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง

886,200

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนบานเขายายชุม

120,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง

240,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม นัก
เรียนตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

15,000

โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานเขายายชุม

15,000

โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง

20,000

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันโรงเรียน
บานเขายายชุม

415,800

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันโรงเรียน
สามัคคีราษฎรบํารุง

886,200

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนบานเขายายชุม

120,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณจางครูใหกับ
โรงเรียนสามัคคีราษฎร
บํารุง

240,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟา 
ซอยกรูน 9 หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง  
อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง

91,000

โครงการติดตั้งวางทอ
ขยายเขตประปา 
บริเวณถนนสายวโน
ภาส - ทาเรือแกลง หมู
ที่ 4 บานหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

967,000

โครงการปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟา  ซอยแม
ประนอม หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

141,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟา 
ซอยกรูน 9 หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง  
อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง

91,000

โครงการติดตั้งวางทอ
ขยายเขตประปา 
บริเวณถนนสายวโน
ภาส - ทาเรือแกลง หมู
ที่ 4 บานหัวทุง ตําบล
แกลง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

967,000

โครงการปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟา  ซอยแม
ประนอม หมูที่ 1 บาน
เขายายชุม ตําบลแกลง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

141,000
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แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟา  ซอยหลังวัด
เขายายชุม ซอย 1   หมู
ที่ 1 บานเขายายชุม 
ตําบลแกลง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัด
ระยอง

166,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ฯ (ศป
.ปส.อ.เมือง ระยอง)

70,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอนุรักษมรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระ
เทพฯ

โครงการงานจัดงาน
เทศกาลผลไมและของดี
เมืองระยอง

รวม 12,113,040 12,879,100 1,867,720 8,706,010 2,079,960 743,160 4,851,240 187,500

วันที่พิมพ : 12/4/2565  11:02:56 หนา : 33/34



แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟา  ซอยหลังวัด
เขายายชุม ซอย 1   หมู
ที่ 1 บานเขายายชุม 
ตําบลแกลง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัด
ระยอง

166,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ฯ (ศป
.ปส.อ.เมือง ระยอง)

70,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอนุรักษมรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระ
เทพฯ

20,000 20,000

โครงการงานจัดงาน
เทศกาลผลไมและของดี
เมืองระยอง

40,000 40,000

รวม 95,000 10,890,470 100,000 54,513,200
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