
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม

อําเภอ พุนพิน   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,318,123 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,395,200 บาท

งบบุคลากร รวม 6,917,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,965,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
- นายก อบต. จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 21,120.- บาท/เดือน 
- รองนายก อบต. จํานวน 2 ตําแหนง ๆ ละ 11,610.- บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของ
 นายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการ
 บริหารสวนตําบล 
- นายก อบต. จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 1,900.- บาท/เดือน 
- รองนายก อบต. จํานวน 2 ตําแหนง ๆ ละ 950.- บาท/เดือน    

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
- นายก อบต. จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 1,900.- บาท/เดือน 
- รองนายก อบต. จํานวน 2 ตําแหนง ๆ ละ 950.- บาท/เดือน

วันที่พิมพ : 6/8/2563  16:31:33 หนา : 1/77



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 7,560.- บาท/เดือน    

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,251,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธาน สภาองคการ
บริหารสวนตําบล และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
- ประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 11,610.- บาท/เดือน 
- รองประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 9,500
.- บาท/เดือน 
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 7,560.- บาท/เดือน 
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 10 คน ๆ ละ 7,560.- บาท/เดือน    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,952,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงประจําปี
จํานวน 9 ตําแหนง
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิชาการศึกษา 
- เจาพนักงานธุรการ 
- นักวิชาการสาธารณสุข
- จพง ป้องกันสาธารณภัย 
เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ กท และ กอบต.ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณ
คาใชจายดานบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเพิ่มรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิ ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงิน
และ เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นราย
เดือน เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
 - ปลัด อบต. จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 7,000.- บาท/เดือน 
สําหรับเงินประจําตําแหนง 
- ปลัด อบต. จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 7,000.- บาท/เดือน 
สําหรับคาตอบแทนรายเดือน
- รองปลัด อบต. จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 3,500.- บาท/เดือน 
สําหรับเงินประจําตําแหนง 
- หัวหนาสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 ตําแหนง ๆ 
ละ 3,500.- บาท/เดือน 
สําหรับเงินประจําตําแหนง เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ กท
 และ กอบต.ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณคาใชจายดานบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,060,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือคาจางใหแกพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ 4 ตําแหนง 
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
- คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4  ตําแหนง
- แมบาน  จํานวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
- คนสวน  จํานวน 1 อัตรา
- คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา 
 เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ กท และ กอบต.ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณคาใชจายดานบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 139,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ 4 ตําแหนง 
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
- พนักงานขับรถยนต
- คนงานทั่วไป
-คนงานประจํารถขยะ 
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4  ตําแหนง
- แมบาน
- นักการภารโรง
- คนสวน
- คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 คน
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
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งบดําเนินงาน รวม 3,235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 840,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนตามกฎหมายแกผูปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ เมื่อผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินและติดตามผล
- คาตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557"     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง พนักงานจาง
ในการใหบริการประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบล"     

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล"    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
แกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล"     

ค่าใช้สอย รวม 1,570,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คาตักสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก 
- คาเชาสังหาริมทรัพย เชน คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชา
บาน) คาเชายานพาหนะ
- คาเชาอสังหาริมทรัพย เชน คาเชาที่ดิน คาเชาอาคาร
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
โรงมหรสพ สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงคาถายสําเนาเอกสาร)
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
- คาบริการรับใช
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินการตามคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง) 
เชน คาลางรูป ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย 
หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหวางองคปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคปกครองสวนทองถิ่นหรือองคปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ
หรือเอกชนใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น
“คารับรอง” หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพเอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น  ซึ่งจําเป็นที่ตองจาย
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือตรวจเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษา ดูงาน  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
“คาเลี้ยงรับรอง” หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ 
เครื่องใชในการ  เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมตามขอ 2 ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร 
แกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิ 
ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขา
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 44 ขอ 4    

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน ตําแหนงที่วาง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0890.4/ว1932 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 รวมทั้งสนับสนุนคาใชจาย
ในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนใหทราบถึง
สิทธิ และหนาที่ หรือการมีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 33 ขอ 5"     
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตําบลทาขาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อ
บูรณาการจัดทําแผนชุมชน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตําบลทาขาม
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําชุมชน ผูทําคุณประโยชน
แกทองถิ่น และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําชุมชน ผูทําคุณ
ประโยชนแกทองถิ่น และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอ
เพียง 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.ทาขาม 
หนา 34  ขอ  6    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000.- บาท ฯลฯ
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานตามไดปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558     
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก  เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน 
กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว 
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ  ชอลก 
ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ
ที่ไดรับจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดํา)ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
น้ําดื่ม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูเรสเซนซ
เบรกเกอร ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน  ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม 
ชอมสอม แกวน้ํารองจาน กระจกเงา
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไมตางๆ ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน เชนไขควง ประแจ แมแรง คีม
ล็อค ล็อคเกียร ฯลฯ วัสดุสินเปลือง เชนแบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอต สกรู  ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เกียรรถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา ถาน แก๊สหุงตม  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 เรือ เครื่องพนหมอกควัน หรือกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร
กลจากหนวยงานอื่นโดยมีหลักเกณฑ รถยนตบรรทุกไมเกิน 1
 ตัน   เครื่องยนตดีเซลจํานวน 2 คัน รถบรรทุก 6  ลอ 1
 คัน กําหนดคาวัสดุเชื้องเพลิง คันละ ไมเกิน 37,700 บาท/ปี คา
วัสดุหลอลื่นคันละ 3,800 บาท /ปี
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561     

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธุพืช  ปุ๋ย  ใบมีดตัดหญา
ถุงดํา  ยากําจัดวัชพืชและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกษตร ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน และสี ฟิลม ฟิลม
สไลด  ภาพถายดาวเทียม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต, วี
ดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสี หรือ ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยายฯ
ลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซีทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หอกระจายขาว  กลอง CCTV
ที่ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบล"    
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล"  
 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ 
คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ 
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว 
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท 
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล"     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ 
คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร  คาเชาตูไปรษณีย"     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตาม
ตัว
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่น ๆ 
และใหหมายความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ"     
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งบลงทุน รวม 227,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน (ราคาตามทองตลาด) จํานวน 3
 ตัว
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561

เครื่องกรองน้ําพรอมโครง พรอมถัง 200 ลิตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ําพรอมโครง พรอมถัง 200
 ลิตร จํานวน ๑ ชุด 
รายละเอียดดังนี้
1) สามารถดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และสารแขวนลอยที่มี
ขนาดใหญ ที่ปนเปอนมากับน้ํา 2) สามารถกรองสารแขวนลอย
และแบคทีเรีย ที่ปนเปอนมากับน้ํา ไดอยางมีประสิทธิภาพ3
) สามารถปรับสภาพน้ํากระดางใหออนลง ดักจับสารตะกั่ว แคดเมี่
ยม และปรอทที่ปนเปอนในชั้นดิน 4) สามารถกรองสารเคมีที่เป็น
พิษตอรางกาย เชน สารเคมี กลิ่น สี คลอรีน ยาฆาแมลง ผงซัก
ฟอก ฯลฯ 5) สามารถกรองน้ําไดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน 6
) สามารถกําจัดกลิ่นในน้ํา สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ปลอดภัยตอ
การบริโภค จัดหาโดยสืบราคาตามทองตลาด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ของ อบต.ทา
ขาม หนา 23 ขอ 2
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เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง  ขนาด 18,000 บีทียู    จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร 5 
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
โดยมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
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โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต (ราคาตามทอง
ตลาด) จํานวน 2 ตัว
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร     จํานวน  1
  เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพ จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพที่ True 
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
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โทรทัศน แอล อีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 11,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี (LED TV) ขนาด 40
 นิ้ว    จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ แอล อี
ดี (LED TV) (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ สัญญาณ
ภาพและเสียง 
5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร 
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล   จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
        Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม
        นอยกวา 2 GB 4 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA     จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
– สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 81,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงหองน้ํากองคลังขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม หมูที่ 5

จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงหองน้ํากองคลังขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม หมูที่ 5 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    - ปรับปรุงขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.80
 เมตร
    - ผนังกออิฐผนังประตูเดิม พรอมเจาะผนังติดตั้งประตูใหม 
    - ติดตั้งสุขภัณฑหอง พรอมระบบน้ําดี-น้ําทิ้ง
    - รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 85 (7)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ทาขาม  หนา 4 ขอ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/8/2563  16:31:33 หนา : 23/77



เงินอุดหนุนสวนราชการ

การบริหารจัดการงานพระราชพิธี รัฐพิธี อําเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎรธานี

จํานวน 15,000 บาท

"""ตั้งไวเพื่ออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพุนพิน เพื่อใช
ในกิจกรรมจัดงานพราะราชพิธี รัฐพิธี ของอําเภอพุนพิน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1791
ลงวันที่  3 เมษายน 2560 
""ปรากฎในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ทา
ขาม หนา 91 ขอ 4""    
"     

งานบริหารงานคลัง รวม 3,238,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,201,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,201,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท

"""เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงประจําปี
จํานวน 6 ตําแหนง
- ผูอํานวยการกองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการคลัง
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
- เจาพนักงานพัสดุ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”     
"     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"""เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเพิ่มรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล 
ที่มีสิทธิ ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินและ 
เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือน 
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
- ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 3,500
.- บาท/เดือน สําหรับเงินประจําตําแหนง
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”     
"     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

"""เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือคาจางใหแกพนักงานจาง
จํานวน 1 ตําแหนง
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”     
"     
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

"""เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางสวนราชการ
จํานวน 1 ตําแหนง
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”"     

งบดําเนินงาน รวม 995,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 525,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนตามกฎหมายแกผูปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ เมื่อผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินและติดตามผล
- คาตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง
เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง พนักงานจาง
ในการใหบริการประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
และปฏิบัติงานตามคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแก
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล    
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คาตักสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก 
- คาเชาสังหาริมทรัพย เชน คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชา
บาน) 
คาเชายานพาหนะ
- คาเชาอสังหาริมทรัพย เชน คาเชาที่ดิน คาเชาอาคาร
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
โรงมหรสพ สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงคาถายสําเนาเอกสาร)
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
- คาบริการรับใช
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินการตามคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง) 
เชน คาลางรูป ฯลฯ      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร 
แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิ 
ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขา
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 44 ขอ 4     

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได โดยการจัดทําหรือปรับ
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐานขอมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอ
สรางตามกฎหมายกําหนด และรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง  เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิก การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
 )  พ.ศ. 2558  ขอ 105  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483  
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
( 2561-2565 ) หนา 36 ขอ 1     
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โครงการออกหนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการลดขั้นตอน
ทํางานในการออกหนวยบริการการประชาชน
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
ออกหนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 34 ขอ 7  
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000.- บาท ฯลฯ
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานตามไดปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ 
คลิป เป๊ก  เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข 
น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ  ชอลก ผาสําลี แปรงลบ
กระดาน 
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดรับจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง 
ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม ฯลฯ
""ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถจักรยานยนตสวนกลางขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซีทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    
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งบลงทุน รวม 41,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนัง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง  ขนาด 18,000 บีทียู    จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร 5 
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
โดยมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี   จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
– มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมนอยกวา 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
– สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
– สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA     จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
– สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 245,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของ อปพร ตามระเบียบมหาดไทย
ปี 2560 วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่
ทองถิ่น     
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งบลงทุน รวม 125,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เครื่องยนตติดทายเรือ 2 จังหวะขนาด 40 แรงมา จํานวน 125,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องยนตติดทายเรือ 2 จังหวะขนาด 40 แรง
มา  ราคา 125,500 บาท
รายละเอียดดังนี้
1) เครื่องยนตติดทายเรือ 2 จังหวะ จํานวน 2 สูบ
2) กําลังผลิตได 40 แรงมา  ที่ 5,000 รอบ ตอนาที 
3) รอบเครื่องยนต ระหวาง 4,500 – 5,000 รอบตอนาที
4) กําลังแรงมาที่ เพลาใบพัด 40 แรงมา(29.4 KW)
5) ใชน้ํามันเบนซินซุปเปอร / น้ํามันไรสารตะกั่ว หรือ เบนซิน 91
,  เบนซิน 95 ผสมน้ํามันหลอลื่น ในอัตราสวน 50 : 1
6) ระบายความรอนดวยน้ํา
7) สตารทเครื่องดวยระบบ Manual Starter ใชมือกระตุก
จัดหาโดยสืบราคาตามทองตลาด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ของ อบต.ทา
ขาม หนา 24 ขอ 3
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คาตักสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก 
- คาเชาสังหาริมทรัพย เชน คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชา
บาน) 
คาเชายานพาหนะ
- คาเชาอสังหาริมทรัพย เชน คาเชาที่ดิน คาเชาอาคาร
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
โรงมหรสพ สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงคาถายสําเนาเอกสาร)
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
- คาบริการรับใช
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินการตามคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง) 
เชน คาลางรูป ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆและคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตาง ๆ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 661ลงวันที่  9 มีนาคม  2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 98 ขอ 7     

โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกทบทวน อปพร.
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฝึกทบทวน อปพร.
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 33 ขอ 4     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000.- บาท ฯลฯ
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานตามไดปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
คาบํารุงซอมแซมบานพาหนะรถบรรทุกน้ํา 
ตามคาซอมกลางไมเกิน คันละ 96,000 ตอปี     

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน เชนไขควง ประแจ แมแรง คีม
ล็อค ล็อคเกียรฯลฯ วัสดุสินเปลือง เชนแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยาง
ใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง 
นอต สกรู  ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ วัสดุอุปกรณและ
อะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)  เกียรรถ
ยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา ถาน แก๊สหุงตม  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 เรือ เครื่องพนหมอกควัน หรือกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร
กลจากหนวยงานอื่นโดยมีหลักเกณฑ รถยนตบรรทุกน้ํา  กําหนด
คาวัสดุเชื้องเพลิง คันละ ไมเกิน 37,700 บาท/ปี คาวัสดุหลอลื่น
คันละ 3,800 บาท /ปี    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,099,508 บาท

งบบุคลากร รวม 1,481,908 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,481,908 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกครู ผดด  จํานวน 3  ตําแหนง
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะใหแกครู ผดด. 
ตามหนังจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ สฎ 0023.2/ว1862  ลงวันที่ 28
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง แจงมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎรธานี) ครั้ง
ที่ 2/2562, ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ที่ 90/2562 เรื่อง การแตงตั้งพนักงานครู อบต.ทาขาม ให
ดํารงตําแหนงที่มีวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชํานาญการ ลงวันที่ 4
 มีนาคม 2562, ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม เรื่อง การปรับปรุงตําแหนงและอันดับ พนักงานครู อบต. ลง
วันที่ 4 มีนาคม 2562     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 637,908 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือคาจางใหแกพนักงานจาง
จํานวน 5 ตําแหนง
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  2 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
- ผูดูแลเด็ก  จํานวน  3 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางในตําแหนง
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  2 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
-ผูชวยผูดูแลเด็กจํานวน 3  อัตรา 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    

งบดําเนินงาน รวม 587,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนตามกฎหมายแกผูปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ เมื่อผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินและติดตามผล
- คาตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง
เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง พนักงานจาง
ในการใหบริการประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
แกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล     

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คาตักสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก 
- คาเชาสังหาริมทรัพย เชน คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชา
บาน) 
คาเชายานพาหนะ
- คาเชาอสังหาริมทรัพย เชน คาเชาที่ดิน คาเชาอาคาร
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
โรงมหรสพ สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงคาถายสําเนาเอกสาร)
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
- คาบริการรับใช
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินการตามคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง) 
เชน คาลางรูป ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร 
แกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิ 
ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขา
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 44 ขอ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000.- บาท ฯลฯ
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานตามไดปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก  เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน 
กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว 
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ  ชอลก 
ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ
ที่ไดรับจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดํา)ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
น้ําดื่ม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูเรสเซนซ
เบรกเกอร ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน  ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม 
ชอมสอม แกวน้ํารองจาน กระจกเงา
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไมตาง ๆ ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซีทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่น ๆ 
และใหหมายความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ
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งบลงทุน รวม 30,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,600 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 17,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 48 นิ้ว 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได(Smart TV) 4) ชองตอ HDMI 
ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 
5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร 
6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบเข็น จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบเข็น     จํานวน 1 เครื่อง
1) เป็นเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน 
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา 
3) รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,200,891 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,372,891 บาท

ค่าใช้สอย รวม 811,650 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 811,650 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียน  เป้าหมาย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไทรงาม (29x20x245)
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตลิ่งชัน(37x20x245) 
3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางทาขาม (39x20x245) 
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน
   จํานวนคนละ 1,700 บาท / ปี (105x1,700)
- คาหนังสือ 
   จํานวนคนละ   200 บาท / ปี (105x200)
- คาอุปกรณการเรียน
   จํานวนคนละ   200 บาท / ปี (105x200)
-  คาเครื่องแบบนักเรียน
  จํานวนคนละ   300 บาท / ปี (105x300)
-   คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
  จํานวนคนละ   430 บาท / ปี (105x430)
-(ขอมูลเด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2563)
ตามหนังสือมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ ว 1918 
 ลง 16 มิ.ย.2552 และหนังสือมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ ว 1658  ลง 22 มีค 2559
""""ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น""""
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ค่าวัสดุ รวม 561,241 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 561,241 บาท

เพื่อจายเป็นประเภทคาอาหารเสริม (นม)  เป้าหมาย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไทรงาม  29 คน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตลิ่งชัน   37 คน 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางทาขาม  39 คน 
รวม 105 คน จัดสรรนม พาสเจอไร จํานวน  189  วัน
 (105 X 6.58  X 189) รวม   130,581  บาท 
   จัดสรรนม U H T  จํานวน 71 วัน
 (105 X 7.82  X 71) รวม   58,299  บาท 
4. โรงเรียนบานไทรงาม  56 คน  
5. โรงเรียนวัดทาตลิ่งชัน  151 คน 
จํานวน  207  คน จัดสรรนม พาสเจอไร จํานวน 189  วัน
 (207 X 6.58  X 189) รวม   257,430 บาท 
 จัดสรรนม U H T  จํานวน 71 วัน
 ( 207 X 7.82  X 71) รวม   114,931  บาท 
(ขอมูลเด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2563)
""""ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น"""
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งบเงินอุดหนุน รวม 828,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 828,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 828,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
1. โรงเรียนบานไทรงาม  56 คน  
2. โรงเรียนวัดทาตลิ่งชัน  151 คน 
จํานวน  207  คน (207 X 20 X 200)  รวม  828,000 บาท 
(ขอมูลเด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2562)  ตามหนังสือ
มหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ ว 1918  ลว. 16 มิ.ย.2552 
และหนังสือมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1658  ลว. 22
 มี.ค. 2559 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  มาตรา 85(9)
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 90  ขอ 11 
"""ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น"""
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิ
ทานฯจัดซื้อวัคซีนสําหรับ สุนัข แมว ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม  2560 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่ 10 เมษายน   2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ทา
ขาม  หนา 100 ขอ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

"""เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน 
 น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับ เครื่องพนหมอกควัน หรือ
กรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหนวยงานอื่นโดย
“ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561”
     
"     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาสตรีในพื้นที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาสตรีใน
พื้นที่ อบต.ทาขาม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
พัฒนาสตรีในพื้นที่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560,ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768  ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560,ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 ขอ 4
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560,
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560,
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 ขอ 6

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,356,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,561,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,561,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,271,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงประจําปี
จํานวน 4 ตําแหนง
- ผูอํานวยการกองชาง  
- นายชางโยธาอาวุโส
- นายชางโยธาชํานาญงาน    
- เจาพนักงานธุรการ   
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาตอบแทนเพิ่มรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ของขาราชการและลูกจางสวนราชการ
- เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวา
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
- เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.)
- เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเป็นปกติ
- ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชาง
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเพิ่มรายเดือนของพนักงานสวนตําบล 
ที่มีสิทธิ ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินและ 
เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือน 
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู 
- ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง ๆ ละ 3,500
.- บาท/เดือน สําหรับเงินประจําตําแหนง
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 241,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือคาจางใหแกพนักงานจาง
จํานวน 1 ตําแหนง
พนักงานจางตามภารกิจ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง    
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 665,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนตามกฎหมายแกผูปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ เมื่อผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินและติดตามผล
- คาตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง
ตามหนังสือ กค 0402.5/156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง พนักงานจาง
ในการใหบริการประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
และปฏิบัติงานตามคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแก
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ ขององคการบริหารสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คาตักสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก 
- คาเชาสังหาริมทรัพย เชน คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชา
บาน) 
คาเชายานพาหนะ
- คาเชาอสังหาริมทรัพย เชน คาเชาที่ดิน คาเชาอาคาร
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
โรงมหรสพ สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงคาถายสําเนาเอกสาร)
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
- คาบริการรับใช
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินการตามคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง) 
เชน คาลางรูป ฯลฯ
ตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248   ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1563 ลงวันที่  19
 มีนาคม 2561
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
  ลงวันที่
19 กุมภาพันธ 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และ นอกราชอาณาจักร แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 44 ขอ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000.- บาท ฯลฯ
(3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานตามไดปกติ
(4) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก  เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน 
กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว 
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ  ชอลก 
ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ
ที่ไดรับจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดํา)ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
น้ําดื่ม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไมตางๆ ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน เชนไขควง ประแจ แมแรง คีม
ล็อค ล็อคเกียรฯลฯ วัสดุสินเปลือง เชนแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยาง
ใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง 
นอต สกรู  ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ วัสดุอุปกรณและ
อะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)  เกียรรถ
ยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน ฯลฯ   
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา ถาน แก๊สหุงตม  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 เรือ เครื่องพนหมอกควัน หรือกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร
กลจากหนวยงานอื่นโดยมีหลักเกณฑ รถยนตบรรทุกไมเกิน 1
 ตัน   เครื่องยนตดีเซลจํานวน  1 คัน  กําหนดคาวัสดุเชื้อ
เพลิง คันละ ไมเกิน 37,700 บาท/ปี คาวัสดุหลอลื่นคันละ 3,800
 บาท /ปี รถบรรทุกขยะ 1 คัน 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซีทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทอรนิกส เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 614,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 614,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาลบานควนศรีสงคราม หมูที่ 4 (จุดที่ 2) จํานวน 534,600 บาท

เพื่อเป็นคาขุดเจาะบอบาดาลบริเวณบานควนศรีสงคราม หมูที่ 4
 (จุดที่ 2)                          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ขุดเจาะบอบาดาล เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึก 200.00 เมตร
ทอเหล็ก BSM มอก. 277-2532 ประเภท 2
  - รายละเอียดตามแบบที่กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 85 (7)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ทาขาม  หนา 17 ขอ 12
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

โครงการรับรองแบบงาน งานควบคุมกอสรางอาคาร งานกอสราง
ถนน ฯลฯ โดยวิศกรที่สภาวิศวะกรรับรอง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรับรองแบบงาน งาน
ควบคุมกอสรางอาคาร งานกอสรางถนน ฯลฯ โดยวิศกรที่สภา
วิศวะกรรับรอง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
รับรองแบบงาน งานควบคุมกอสรางอาคาร งานกอสราง
ถนน ฯลฯ โดยวิศกรที่สภาวิศวะกรรับรอง    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

"""เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เกี่ยวกับการกําจัด
ขยะ หรือสิ่งปฏิกูล รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561""    
"     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน เชนไขควง ประแจ แมแรง คีม
ล็อค ล็อคเกียร ฯลฯ วัสดุสินเปลือง เชนแบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอต สกรู  ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เกียรรถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา ถาน แก๊สหุงตม  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 เรือ เครื่องพนหมอกควัน หรือกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร
กลจากหนวยงานอื่น
โดยมีหลักเกณฑ รถยนตบรรทุกไมเกิน 1 ตัน   เครื่องยนตดีเซล
จํานวน  1 คัน  กําหนดคาวัสดุเชื้อเพลิง คันละ ไมเกิน 37,700
 บาท/ปี คาวัสดุหลอลื่นคันละ 3,800 บาท /ปี รถบรรทุกขยะ 2
  คัน 
“ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคป้องกันยาเสพ
ติด  อบต.ทาขาม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโครงการรณรงค
ป้องกันยาเสพติด
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553, ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ทาขาม หนา 97
 ขอ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต. จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดแขงขัน
กีฬา เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถาน
ที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาฯ พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบต.ทา
ขาม หนา 93 ขอ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานลอย
กระทง
เชนเงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ 
คาเครื่องเสียง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัด
แขงขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ทา
ขาม
หนา 91 ขอ 1 

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานวัน
สงกรานต
เชนเงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ 
คาเครื่องเสียง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัด
แขงขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ทา
ขาม
หนา 91ขอ 2
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โครงการศูนยการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมสืบสานปญญาไทดํา บาน
ไทรงาม หมูที่ 7

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการศูนยการเรียนรู ศิลป
วัฒนธรรมสืบสานภูมิปญญาไทดํา บานไทรงาม หมูที่ 7
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโครงการศูนยการเรียนรู ศิลป
วัฒนธรรมสืบสานภูมิปญญาไทดํา บานไทรงาม หมูที่ 7
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ อบต.ทาขาม หนา 91 ขอ 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,560,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยเทคโนโลยีตําบลทาขาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย
เทคโนโลยีตําบลทาขาม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโครงการ
สงเสริมกิจกรรมศูนยเทคโนโลยีตําบลทาขาม
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553, ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ทาขาม หนา 81
 ขอ 1
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553, ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ทาขาม หนา 83
 ขอ 4

งบลงทุน รวม 1,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,500,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางโรงเรือนบรรจุผัก และผลิตผลสิ้นคาการเกษตรบาง
ทาขาม หมูที่ 3

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางโรงเรือนบรรจุผัก และผลผลิต
สินคาการเกษตรบางทาขาม หมูที่ 3
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - กอสรางอาคารขนาด ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 25.00
 เมตร สูง 5.00 เมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 85 (7)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ทาขาม  หนา 2 ขอ 1
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา และขุดลอกคูคลอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการกําจัดผักตบชวา และขุด
ลอกคูคลอง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโครงการกําจัดผัก
ตบชวา และขุดลอกคูคลอง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553, ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ทา
ขาม หนา 105 ขอ 5

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะในพื้นที่ อบต.ทาขาม จํานวน 6 หมู  โดยการจัด
อบรม ติดตามประเมินผล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.5
/ว7261 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561, ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ทาขาม หนา 106 ขอ 3

โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของโครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553, ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ทา
ขาม หนา 105 ขอ 7
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 5,887,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินการตามคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง) 
เชน คาจางดูแลรักษาความปลอดภัย
คาจางดูแลเว็บไซต คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหาม
สัมภาระ คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก ผูจางผูแสดง
แบบ และคาซอมแซมททรัพยสิน คาจางเหมาคาจัดเก็บ และดูแล
ระบบประปาฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไมตาง ๆ ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับกิจการประปา  
ที่ดําเนินการโดย อบต.ทาขาม  เชน  ทอประปา  วาลวน้ํา ก๊อก
น้ํา  ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา  มิเตอร
ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของระบบประปาหมูบานที่ดําเนินการโดย
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
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งบลงทุน รวม 97,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  มอเตอรไฟฟ้า  จํานวน 2
 ตัว  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)  สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
               (1)  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟ้า
               (2)  ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50
 มิลลิเมตร)              
               (3)  สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด 
               (4)  สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30
 ฟุต 
               (5)  อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของ
มอเตอรไฟฟ้า ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได
โดยมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
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เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา   จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)  ปมน้ําบาดาลสําหรับสูบน้ําในบอบาดาลที่มีความลึก
2)  มอเตอรกําลังไฟไมนอยกวา 2 แรงมา 220 โวลต 
3)  สามารถสงน้ําจากบอไดไมนอยกวา 80 เมตร
จัดหาโดยสืบราคาตามทองตลาด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน
ไมสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึง  รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ
(2) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาครุภัณฑ เชน
คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน    
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,900,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาสวนภูมิภาค หมู
ที่ 6

จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปา
สวนภูมิภาคภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี  บริเวณบานทาตะเภา หมู
ที่ 6                                   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - รายละเอียดตามแบบการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 85 (7)  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ทาขาม  หนา 19 ขอ 14 

อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาสวนภูมิภาค หมู
ที่ 7

จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปา
สวนภูมิภาคภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี  บริเวณบานบางออ หมู
ที่ 7                                   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - รายละเอียดตามแบบการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 85 (7)  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ทาขาม  หนา 19 ขอ 15
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,975,384 บาท

งบกลาง รวม 9,975,384 บาท
งบกลาง รวม 9,975,384 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 108,223 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,844 บาท

เพื่อตั้งจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ สฎ
 0030/ว 0964 เรื่อง การชําระเงินสมทบประจําปี 2562 และ
รายงานคาจางประจําปี 2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และ
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ สฎ
 0030/ว 0968 เรื่อง การชําระเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน ประจําปี 2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,212,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ไดขึ้นบัญชีไวกับ อบต.ทาขาม  จํานวน   918  ราย
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  มาตรา 85(10)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) อบต.ทา
ขาม  หนา 94 ขอ 1 
""ทั้งนี้จะเบิกจายไดก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลแลวเทา
นั้น""
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผู พิการที่มีสิทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ไดขึ้นบัญชีไวกับ อบต.ทาขาม
จํานวน 162 รายๆละ 800  บาท 
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  มาตรา 85(10 )
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ( 2561-2565) อบต.ทา
ขาม หนา 94 ขอ 2 
 ""ทั้งนี้จะเบิกจายไดก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลแลวเทา
นั้น""

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส ที่มีสิทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ไดขึ้นบัญชีไวกับ อบต.ทาขาม  จํานวน 13 รายๆ
ละ 500  บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ของ อบต.ทาขาม 
หนา 94 ขอ 3 
""ทั้งนี้จะเบิกจายไดก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลแลวเทา
นั้น""     

สํารองจาย จํานวน 585,475 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อตั้งเป็นคาใชจายในการจัดการจราจร
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  มาตรา 85(10 ) และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562     
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สมทบทุนกองทุนสุขภาพ ( สปสช) จํานวน 155,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม (สปสช.)
จํานวน  (6,825 X 45) X 50%
เป็นเงิน  155,700.-  บาท
(ขอมูลประชากร ณ  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
ของสํานักทะเบียนอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 272,942 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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