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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลไชยราช

อําเภอ บางสะพานนอย   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,427,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,461,940 บาท

งบบุคลากร รวม 7,574,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก  นายก อบต. และรองนายก      
อบต.ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก 
อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก 
อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต. 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,695,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,919,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนง ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ใหแกพนักงานสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษประจํา
ตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานัก
ปลัด และนิติกรปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,259,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจางทั่วไป และพนักงานจาง
ตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป และพนักงานจางตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 4,825,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแกพนักงานสวนตําบลลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556) 
- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายที่
มอบใหอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คาป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560) และคา
ใชจายอื่นๆเกี่ยวกับงาน อปพร.ตามที่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
รองรับ และผูปฏิบัติราชการอื่นที่เป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่มีกฎหมายรองรับ และจายเป็นคาตอบแทนให
แก คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจาง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการบริหาร
สวนตําบลไชยราช ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 3,245,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจางเหมาบริการเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร
และเขาเลมเอกสารตาง ๆ  
- คารับหนังสือพิมพ หนังสือ วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น  
- คาธรรมเนียมตางๆ 
- คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการรังวัดที่ดิน 
- คาตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชนและตรวจสอบแนว
เขตที่ดินในเขตพื้นที่ตําบลไชยราช   
- คาจางเหมายายเครื่องปรับอากาศ 
- คาจางเหมาบริการลางรูป อัดรูป ลางฟิลม ถายวีดีโอ ตัดตอวีดี
โอ ฯลฯ
- คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจายเป็นคาปักเสาพาดสาย ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลงเครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติมคา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ฯลฯ
- คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการของอบต.ไชยราช  
- คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือ
สิ่งพิมพตางๆ 
- คาจางเหมาซักผาผูกงานพิธี ผามาน ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- คาจัดทําสมุดบันทึกรายรับ – รายจาย ครัวเรือน
- คาจัดทําวารสารและนิตยสารของ อบต.ไชยราช
- คาปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบ LAN 
หรือ Wireless LAN เพื่อรองรับระบบ e-LAAS 
- คาใชจายในการดําเนินคดีและการบังคับคดีของ อบต.ไชยราช
- คาเชาที่ดินราชพัสดุแปลง ปข.312 บริเวณขางโรงเรียนบาน
ชางเผือก - คาจางเหมาบริการอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 10,000
 บาท เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (โดยตั้งจายไมเกิน
ปีละ 1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาด เงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศ
ให) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการที่ อบต.ไชยราช แตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และ
คณะทํางาน หรือการประชุมจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ภาย
ใตอํานาจหนาที่ของ อบต. ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
อาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคา
บริการอื่นๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563)
- คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตางๆจํานวน 100,000
 บาท 
เชน คาธงเฉลิมพระเกียรติฯ ธงชาติ ปัจจัย ไทยทาน เทียน 
คาแตงหนา ทําผม และ ชุดการแสดง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการ
จัดงานกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน แกผูเสียหายเพื่อ
การละเมิดของเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ (ฉบับที่ 29)พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาใชจายโครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการดําเนินโครงการวันทองถิ่น
ไทย เชน การจัดนิทรรศการ การแขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)หนา 180 (2) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารงานใหมีความเป็นเลิศ)

คาใชจายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายเครื่องหมาย
จราจร ป้ายรณรงค ป้ายโฆษณาตางๆ แผนพับ ใบ
ปลิว โปสเตอร ของ อบต. และป้ายประชาสัมพันธตามนโยบาย
รัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรืออําเภอบางสะพาน
นอย หรือตามหนังสือสั่งการ หรือหนังสือขอความรวมมือจาก
หนวยงานรัฐอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หนา 187 (15) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความ
เป็นเลิศ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนฝึกอบรมรวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางหรือผูชวยปฏิบัติราชการของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

วันที่พิมพ : 1/9/2563  10:06:53 หนา : 6/57



คาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่
ทําการ อบต.ไชยราช และรวมถึงอาคาร สถานที่ ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของ  อบต.ไชยราช ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หนา 183 (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความ
เป็นเลิศ)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ตางๆ เชน เลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 186 (12) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหาร
ใหมีความเป็นเลิศ)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พวงหรีด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวง
มาลา พวงหรีด สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

โครงการงานทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาวและ
งานกาชาด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการงานทองเที่ยวประจวบ
คีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาวและงานกาชาด เชน คาจัดขบวน
แห คาจางเหมาการแสดงในขบวน ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 175 (1) ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพ รายได การผลิตและการทองเที่ยวในชุมชน)
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โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูรและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เชน การจัด
กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
เพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี การสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 การดําเนินกิจกรรม
การบริหารจัดการน้ํา ระบบธนาคารน้ําใตดินตามแนวทางอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ การดําเนินกิจกรรมการทําปุยหมักจากผัก
ตบชวา ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“ทองถิ่นอาสา สรางป่า รักษน้ํา”(ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0801.2/ว 1442 ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2561) เป็นตน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 156 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
และสงเสริมคุณภาพชีวิต)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูนําทองถิ่น 
ประชาคมหมูบาน/ตําบล อปพร. กลุมแมบาน พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง และเจาหนาที่ทองถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในฝึกอบรมนอกสถานที่และ/หรือในสถาน
ที่ และ/หรือคาใชจายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผูบริหาร
ทองถิ่น ประชาคมหมูบาน/ตําบล  อปพร. กลุมแมบาน พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และเจาหนาที่ทองถิ่น เชน คาสถานที่ใน
การฝึกอบรม คาที่พัก คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชา
เครื่องขยายเสียง คาอุปกรณประกอบการอบรม และคาใชจาย
อื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 182 (5) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเป็นเลิศ)

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
ตําบลไชยราช

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในตําบลไชยราช เชน การ
ปลูกตนไม และ ปลูกไมประดับ การขุดลอกวัชพืชในแหลงน้ํา การ
รณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสภาพแวดลอม
ภายในตําบลไชยราช การอบรม การใหความรูตางๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 178 (1) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาพันธุพืชคาไถกลบ
หนาดิน คาปุย คายากําจัดวัชพืช คาวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 176 (3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 
150,000 บาท เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เป็นตน คาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ และ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมยานพาหนะ เชน รถยนต (ไมเกิน 67,200 บาท) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) และคาซอมแซม
และบํารุงรักษากลองวงจรปิด (cctv) ภายในตําบลไชยราช 
จํานวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เกาอี้
พลาสติก กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน เป็น
ตน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมแบบตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย หิน กระเบื้อง ตะปู คอน ทอ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมสิ่งกอ
สรางตางๆของ อบต. หรืออาคารอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับรถยนต รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต และเครื่องตัด
หญา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดวัชพืช พันธุ
พืช ปุย อุปกรณในการขยายพันธุพืช ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชนแผนป้ายประกาศ กระดานเขียน
โปสเตอร สี พูกัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. และอาคารสถานที่
ในความดูแลของ อบต. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับใชในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับสัญญาณดาวเทียมจํานวน 1 ปี คาบริการ
อินเตอรเน็ต ของ อบต. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

(ไมมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑตั้งจายตามราคาในทองถิ่น)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

(ไมมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑตั้งจายตามราคาในทอง
ถิ่น)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู  ดังนี้
- มีจํานวนชั้นอยางนอย 4 ชั้นหรือดีกวา
- มีลอเลื่อนใชสําหรับการเคลื่อนยาย
- เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมันและ
เคลือบผิวป้องกันสนิม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

(ไมมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑตั้งจายตามราคาในทองถิ่น)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสํานักงานเหล็ก พรอมกระจก ขนาด 5
 ฟุต จํานวน 1 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษา การศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการให
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหกับองคการบริหารสวนตําบลปาก
แพรก จํานวน 27,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2533 และประกาศคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนขององคกรปกครองสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 195 (3)ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารงานใหมีความเป็นเลิศ)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,560,220 บาท
งบบุคลากร รวม 3,430,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,430,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,068,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,175,780 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป และพนักงาน
จางตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป และพนักงานจางตามภารกิจ   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น  และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการ
บริหารสวนตําบลไชยราช ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คารับ
หนังสือ วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น คาลางรูป อัดรูป คา
ลางรถ อัดฉีด คาจางเหมาบริการอื่นๆ คาธรรมเนียมตางๆ คา
โฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวน
พิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนทอง
ถิ่น และพนักงานจาง ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง
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คาใชจายในการทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค ป้ายโฆษณา
ตางๆ แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ของอบต.และ ป้ายประชา
สัมพันธตามนโยบายรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ
หรืออําเภอบางสะพานนอย หรือตามหนังสือสั่งการ หรือหนังสือ
ขอความรวมมือจากหนวยงานรัฐอื่นๆ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565)หนา 187 (15) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานให
มีความเป็นเลิศ)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม คา
วัสดุสํานักงาน คาธรรมเนียม คาคําขอคัดลอกโฉนดที่ดิน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 190 (22) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหาร
งานใหมีความเป็นเลิศ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ้นเตอร ฯลฯ คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุ
ตางๆ และคาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ เชน รถ
ยนต (ไมเกิน67,200 บาท) รถจักรยานยนต(ไม
เกิน 9,300 บาท) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  แบบพิมพตางๆ จากโรง
พิมพอาสารักษาดินแดน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี ฯลฯ สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตกองคลัง  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด 
และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการ อปพร.สัญจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 159 (7) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

คาใชจายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต เชน คา
ตอบแทนเจาหนาที่ อปพร. คาเชาเต็นท ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0864.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557) (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 158 (4) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต)

คาใชจายเพื่อดําเนินการตามภารกิจถายโอนการควบคุมไฟป่า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อดําเนินการตามภารกิจถายโอนการควบ
คุมไฟป่า (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558) ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 159 (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต)
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวน สมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องขยาย
เสียง คาอุปกรณสําหรับการอบรม คาชุดเครื่องแบบ อปพร. ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 158 (6) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย คาชุดปฎิบัติการ อป
พร. ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา รวมทั้งบัตร
ประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเครื่องหมาย อปพร. และ
วัสดุอื่นที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เชน เสื้อกันฝน เป็น
ตน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง อุปกรณประกอบอะไหลในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน สายดับเพลิง ทอดูดน้ําดับ
เพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง ขอตอทอดูดตางๆ หมวกผจญ
เพลิง รองเทาดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง หนากาก
ป้องกัน ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน เสื้อชูชีพ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,107,410 บาท

งบบุคลากร รวม 1,454,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,454,510 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 746,990 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 593,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 1,490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการประเมินผล
งานพนักงาน หรือพนักงานครูและพนักงานจาง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน  คาจาง
เหมาซักผาผูกงานพิธี คาโฆษณาและเผยแพร คาจัดทําและใบ
ประกาศตางๆ(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูใน
ความดูแลของ องคการบริหารสวนตําบลไชยราช) ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.ไชยราช ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เป็นตน คาบํารุงซอม
แซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของ อบต. เชน ซอม
แซม ประตู ประตูมวน หนาตาง มุงลวด เป็นตน และคาบํารุงซอม
แซมยานพาหนะ เชน รถยนต (ไมเกิน 67,200 บาท) (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560) หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน สายไฟ หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส เข็มขัดรัด สายไฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่
นอน หมอน ปลอกหมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลไชยราช ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กตางๆ ไมแบบตางๆ น้ํามัน
ทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย หิน กระเบื้อง ตะปู คอน ทอ
อุปกรณ ประปา ทอตางๆ ฯลฯ สําหรับใช และซอมแซมสิ่งกอ
สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและอาคารหองสมุดประชาชนตําบลไชย
ราช ขององคการบริหารสวนตําบลไชยราช ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซินน้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับรถยนต และเครื่องตัดหญา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เครื่อง
วัดอุณหภูมิรางกาย เจลแอลกอฮอลลางมือ หนากากอนามัย ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนสารเคมีป้องกันและ
กําจัดวัชพืช ปุย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
เกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรอง
แสง แป้น พิมพ เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังและเครื่องมือดับ
เพลิง น้ํายาเคมี ฯลฯ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร
สวนตําบลไชยราช ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยูในความ
ดูแลของ อบต.ไชยราช ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต คาอุปกรณ เชน สายไฟ กลอง
รับสัญญาณ ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยูในความดูแล
ของ อบต.ไชยราช ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 162,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2562)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ราคารวมคาติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คา ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
      ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
      ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
  (2) ชนิดตูตั้งพื้น
       ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
       ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
  (3) ชนิดติดผนัง
        ขนาดไมต่ํากวา 12,000 -  24,000 บีทียู 3,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- 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 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา12 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 เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วันที่พิมพ : 1/9/2563  10:06:53 หนา : 26/57



คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สีแบบ Network จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) ราคา 10,000
 บาท จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563) ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,533,366 บาท
งบบุคลากร รวม 3,708,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,708,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก ครู ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทายฐานะชํานาญการ ตําแหนงครู ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหพนักงานจางตามภารกิจ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 4,965,366 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไชยราชและผูมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการบริหารสวนตําบลไชย
ราช ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วันที่พิมพ : 1/9/2563  10:06:53 หนา : 28/57



ค่าใช้สอย รวม 2,195,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาเชาเต็นท คา
เครื่องขยายเสียง คาจางเหมาเครื่องเลน ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 47 (6) ยุทธศาสตรการสง
เสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,945,200 บาท
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- คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว 408,000  บาท 
  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนดังนี้
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน   153,000  บาท (90 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน  102,000  บาท (60 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน 153,000  บาท (90 คน)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 49 (8
) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น)
- คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 1,176,000 บาท
  เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต.ไชยราชจํานวน 245 วัน
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน   441,000  บาท (90 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน  294,000  บาท (60 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน 441,000  บาท (90 คน)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 50 (11
) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น)
- คาหนังสือเรียน  ตั้งไว 48,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ดังนี้ 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน 18,000 บาท (90 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน 12,000 บาท (60 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน 18,000 บาท (90 คน)
- คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว 48,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน ดังนี้  
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน 18,000 บาท (90 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน 12,000 บาท (60 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน 18,000 บาท (90 คน)
- คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 72,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้  
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน 27,000 บาท (90 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน 18,000 บาท (60 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน 27,000 บาท (90 คน)
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 116,100 บาท 
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้
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  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน 43,000 บาท (90 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน 30,100 บาท (60 คน)
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน 43,000 บาท (90 คน)
- คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 90,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน 30,000 บาท 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน 30,000 บาท 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน 30,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 48(7
)ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น) (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 2,740,166 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,740,166 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใหกับ
โรงเรียน จํานวน 260 วันและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260
 วัน ดังนี้
-โรงเรียนบานไชยราช เป็นเงิน   862,290  บาท  (450 คน)
-โรงเรียนบานบางเจริญ เป็นเงิน   613,184  บาท  (320 คน)
-โรงเรียนบานทองอินทร เป็นเงิน  325,754  บาท  (170 คน)
-โรงเรียนบานชางเผือก เป็นเงิน   479,050  บาท  (250 คน)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไชยราช เป็นเงิน  172,458  บาท  ( 90 คน)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหินเทิน เป็นเงิน  114,972  บาท  ( 60 คน)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ เป็นเงิน  172,458  บาท  (90 คน) 
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 50 (10) ยุทธศาสตรการพัฒนา
สงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,860,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,860,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาสนับสนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในเขต อบต.ไชยราช จํานวน 4,760,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนใน
เขต อบต.ไชยราช จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนบานไชยราช เป็นเงิน   1,800,000 บาท  (450 คน)
-โรงเรียนบานบางเจริญ เป็นเงิน   1,280,000 บาท  (320 คน)
-โรงเรียนบานทองอินทร เป็นเงิน     680,000 บาท  (170 คน) 
-โรงเรียนบานชางเผือก เป็นเงิน   1,000,000 บาท  (250 คน)
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 194 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
สงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น 

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานกลองยาวโรงเรียน
บานชางเผือก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานกลอง
ยาวโรงเรียนบานชางเผือก ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,091,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,152,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,152,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 546,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงาน ดานสาธารณ
สุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการ
บริหารสวนตําบลไชยราช ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ คารับ
หนังสือ  วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น  คาลางรูป  อัด
รูป  คาลางรถ  อัดฉีด คาขุด – ฝังกลบบอขยะ และจาง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายเครื่องหมาย
จราจร ป้ายรณรงค ป้ายโฆษณาตางๆ แผนพับ ใบ
ปลิว โปสเตอร ของ อบต. และป้ายประชาสัมพันธตามนโยบาย
รัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรืออําเภอบางสะพาน
นอย  หรือตามหนังสือสั่งการ หรือหนังสือขอความรวมมือจาก
หนวยงานรัฐอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) หนา 187 (15) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานให
มีความเป็นเลิศ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง คาเชาที่
พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะอยางเป็นระบบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะอยาง
เป็นระบบ ภายในตําบลไชยราช เชนการคัดแยกขยะและนําขยะ
มูลฝอยที่สามารถใชประโยชนกลับมาใชซ้ํา การอบรมใหความ
รู ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 178 (2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
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โครงการรณรงคการจัดการน้ําเสียและขยะในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคการจัดการน้ําเสียและขยะ
ในครัวเรือน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณในการดําเนินโครงการ คาเชาเครื่องขยายเสียง เป็น
ตน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 179 (4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําใน
ชุมชน เชน คาวิทยากรคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ
ในการดําเนินโครงการ คาเชาเครื่องขยายเสียง เป็นตน ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 179 (5) ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ
มูลฝอย  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  เครื่องพนหมอก
ควัน ฯลฯ คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ถังขยะคัด
แยก ถุงดํา ไมกวาด แปรง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ตะปู ลวด ตาขายกรอง
แสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถ
บรรทุกขยะมูลฝอย  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  เชน ชุดป้องกัน
สารเคมี PPE   ชุดปฐมพยาบาล ถุงมือ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  ชุดปฏิบัติ
หนาที่ เสื้อกั๊กสะทอนแสง รองเทาบูทยาง ถุงมือยาง หนากากปิด
ปาก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  แผนกรองแสง  แป้น
พิมพ เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

(ไมมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายตามราคาทอง
ถิ่น) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสํานักงานเหล็ก พรอมกระจก
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว ปรากกฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร และการตั้งครรภในวัยรุน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควร และการตั้งครรภในวัยรุน เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561–2565) หนา161 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต)

คาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคชนิดตางๆ
ในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคตางๆในชุมชน  เชน  คาจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรค  อุปกรณทํา
ความสะอาด  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 161 (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต)
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คาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขมาลาเรีย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
มาลาเรีย  เชน คาจัดซื้อสารเคมี  คาจางเหมาพนยาชุบมุง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หนา 162 (5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต)

คาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก เชน คาจัดซื้อสารเคมี คาน้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล คาจาง
เหมาพนหมอกควัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 162 (4) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

คาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดสในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดสใน
ชุมชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 161 (3)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

คาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เชน คาจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา ยาคุม
กําเนิดสัตว ฯลฯ  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0994 ลว 24 ก.พ. 2560) (หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลว มี.ค
. 2560) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 163 (6) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การปรับสภาพแวด
ลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุและผูพิการ ฯลฯ(ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2561) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนา 2(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

โครงการวันผูสูงอายุและกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุตําบลไชยราช จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันผูสูงอายุและ
กิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุตําบลไชยราช เชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง เป็นตน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนา 56 (2) ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น)
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โครงการสงเสริมสุขภาพการใหความรูผูพิการ ทุพลภาพและผูดูแลผู
พิการในตําบลไชยราช

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพการ
ใหความรูผูพิการและทุพลภาพและผูดูแลผูพิการในตําบลไชย
ราช เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณในการดําเนินโครงการ คาเชาเครื่องขยายเสียง เป็น
ตน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 164 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,224,800 บาท

งบบุคลากร รวม 3,102,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,102,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,185,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,731,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจาง ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 3,122,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิ์เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลไชย
ราช ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 537,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจัดทําพิกัดแนวเขตการปกครองสวนทองถิ่น
- คาการพัฒนาองคความรูดานการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนและการวางผังชุมชน
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คารับ
หนังสือ วารสารเอกสารทางวิชาการอื่นๆ
- คาลางรูป อัดรูป ลางรถ อัดฉีด คาจางเหมาและบริการอื่น
- คาธรรมเนียมตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
- คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายใหกับเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
- คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจายเป็นคาปักเสา พาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการ คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดอุปกรณ
ไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายติดตั้งอุปกรณ คาธรรมเนียมการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาทั้งในและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนฝึกอบรมรวมถึงคาใชจายอื่น ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 387,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถเกลี่ยดิน (รถ
เกรด) รถบด รถตั้งหนาขุดหลัง (JCB) เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯและ คาบํารุงรักษาซอมแซมยาน
พาหนะ จํานวน 137,500 บาท เชน รถยนต 134,400 บาท รถ
จักรยานยนต 3,100 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 1,565,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟ โคมไฟถนน โฟโตเซลล แม็คเนติก
 โอโวโลต ลูกลอยอัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อซอมแซมไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะตามหมูบาน และอาคารสํานักงาน สําหรับใชในการ
ซอมแซมประปาหมูบานที่อยูในความดูแลของ อบต. ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เป็นตน ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมแบบตางๆ  น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย หิน กระเบื้อง ตะปู คอน ทอ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมสิ่งกอ
สรางตางๆ ของ อบต.หรืออาคารอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบตง สําหรับใชในการซอมแซมประปาหมูบานที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบต. และจัดซื้อหินคลุกสําหรับใชในการซอมแซม
และปรับปรุงถนน ดังนี้
1. ถนนสายยางขวาง หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท
2. ถนนสายป่าสะเดา – ทองอินทร หมูที่ 6 จํานวน 100,000
 บาท
3. ถนนสาย ศาลแมชี – โรงเรียนบานไชยราช หมูที่ 5
 จํานวน 100,000 บาท  
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ใบมีดรถ
เกรด รถบด รถ JCB ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซลล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องสําหรับรถ
ยนตกองชาง รถจักรยานยนต และเครื่องจักรกล เป็นตน ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน แผนป้ายประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร แป้น
พิมพ เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า มอเตอร เครื่องปัม
น้ํา ซัมเมอรส มอเตอร หอยโขง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับประปาหมูบานที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.ไชยราช ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท

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

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น เชน คาจางพนักงานสํารวจขอมูลภาคสนาม คาวัสดุ
อุปกรณในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หนา 193 (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความ
เป็นเลิศ) 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 412,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 412,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 412,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรม
บําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด และกิจกรรมบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด ทั้งในสวนที่
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะการ
บูรณาการ ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2558)  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา 165 (1) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต) 

โครงการ "น้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ"

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ "น้ําคือชีวิต ศาสตร
พระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" (ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว 1281 ลงวัน
ที่ 29 มิถุนายน 2560 และหนังสือที่วาการอําเภอบางสะพาน
นอย ดวนที่สุด ที่ ปข 0023.10/594 ลงวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2560) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 166 (5) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
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โครงการพัฒนาตําบลและทองถิ่นไปสูสังคมสุจริต สังคมวิถีชีวิตพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายในการดําเนินการพัฒนาภาพลักษณฯ ในการดําเนินการ
จัดทําขอมูล , เก็บรวบรวมขอมูล , วิเคราะห , การฝึกอบรมคณะผู
บริหาร ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจาง
ประจํา ผูนําหมูบาน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป , การ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามดัชนีภาพลักษณ ทั้ง 5 ดัชนี ดังนี้ 
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณสภาพทั่วไปของสังคมและชุมชน
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณผูนําตําบลและทองถิ่น
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณประชาชน สมาชิกกลุม
ประชาชน นักเรียนและเยาวชน
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตําบล ในคูมือการพัฒนาตําบล และทองถิ่นไปสูสังคม
สุจริต ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสง
เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 166 (4) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลไชยราช จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีตําบลไชยราช เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ คาเชาเครื่องขยาย
เสียง เป็นตน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 165 (3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

โครงการเยาวชนตําบลไชยราช ใสใจวินัยจราจร จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนตําบลไชย
ราช ใสใจวินัยจราจร เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง เป็นตน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 167 (6) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
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โครงการอบรมอาชีพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ และสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ  และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใน
พื้นที่ตามอํานาจหนาที่ เชน คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
วิทยากร คาใชจายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ แกกลุม
อาชีพภายในตําบลไชยราช ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 173 (4) ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพ ราย
ได การผลิต และการทองเที่ยวในชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาตางๆ ของ อบต.ไชยราช จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเสื้อ คาชุดกีฬา คาวัสดุ-อุปกรณกีฬา คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการเครื่องเสียง คาถวย
รางวัล เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ ในการจัด
แขงขันกีฬาตางๆของ อบต.ไชยราช เชน กีฬาตําบล นักเรียน นัก
ศึกษา เยาวชน และประชาชนตอตานยาเสพติด กีฬาทองถิ่น
สัมพันธ การจัดสงนักกีฬาไปแขงขันกีฬาตางๆ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
หนา 55 (9) ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ใหลานกีฬาใน
ตําบล ปรากฏในแผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561–2565) หนา 55 (10) ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เชน วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
หนา 53 (4) ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการวัดประชารัฐสรางสุข สรางสัปปายะ ดวยวิธี ๕ ส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสี คาอุปกรณทําความ
สะอาด และคาใชจายอื่นๆในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
หนา 54 (8) ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น)
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คาใชจายโครงการวันลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เชน คา
เชาเครื่องเสียง เครื่องไฟ คาเวที ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
หนา 52 (1) ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น)

คาใชจายโครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ เครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 53 (6) ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น)

คาใชจายงานประเพณีสลากภัตและของดีบางสะพานนอย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องขยายเสียง คาจัดขบวนแห คาจางเหมาการ
แสดงในขบวน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 52 (2) ยุทธศาสตรการสงเสริม
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,733,300 บาท

งบลงทุน รวม 7,733,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,733,300 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยคางานสิ่งกอสราง แบบปรับราคาได จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานสิ่งกอสราง เงินใหผูรับจางโครงการ
กอสรางของ อบต.ไชยราช ที่เป็นสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
กรณีผูวาจางตองชดเชยเงิน ใหปฏิบัติตามระบบราชการ (มท
 0808.2/ว2055 ลว 7 ก.ค.2559)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางกําแพงกั้นน้ําคลองบรรจบ หมูที่ 4 บานทองอินทร จํานวน 256,800 บาท

โดยทําการกอสรางกําแพงกั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 1.00 ม. 
ยาว 24.00 สูง 1.80 ม. พรอมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่
กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 20 (12) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคในทองถิ่น

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ยายแมน หมูที่ 
6 บานหมากผู

จํานวน 995,700 บาท

โดยทําการปรับพื้นที่ เกรด บด อัด พื้นทางกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 5.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล
ทางหินคลุก ขางละ 0.50 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. พรอม
ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หนา 4 (4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภคในทองถิ่น

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอกบ - เขากระทุงฟ้า 
หมูที่ 1  บานไชยราช

จํานวน 497,600 บาท

โดยทําการปรับพื้นที่ เกรด บด อัด พื้นทาง กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงหิน
คลุก
ไหลทาง ขางละ 0.50 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 700.00 ตร.ม. พรอม
ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หนา 3 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภคในทองถิ่น
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเจริญ  ซอย 2 หมู
ที่ 3  บานบางเจริญ

จํานวน 497,600 บาท

โดยทําการเกรด บด อัด พื้นทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุก
ไหลทาง
ขางละ 0.50 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 700.00 ตร.ม. พรอมป้าย
โครงการ(ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 3(2
) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภคในทองถิ่น

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประยูร - เขาไผ  หมูที่ 
2   บานคอกอายเผือก

จํานวน 596,200 บาท

โดยทําการปรับพื้นที่ เกรด บด อัด พื้นทาง กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 4.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุก
ไหลทางขางละ 0.50 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 840.00 ตร.ม. พรอม
ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 82 (20) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคในทองถิ่น

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปรงเตย ซอย 1  หมูที่ 
2  บานคอกอายเผือก

จํานวน 484,900 บาท

โดยทําการปรับพื้นที่ เกรด บด อัด พื้นทาง กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงหิน
คลุก
ไหลทางขางละ 0.50 ม. พื้นที่ ไมนอยกวา 680.00 ตร.ม. พรอม
ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 88 (32) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคในทองถิ่น
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลแมชี - โรงเรียน
บานไชยราช หมูที่ 5  บานหนองหิน

จํานวน 996,100 บาท

โดยทําการปรับพื้นที่ เกรด บด อัด พื้นทางกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 4.00 ม. ยาว 345.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล
ทางหินคลุก ขางละ 0.50 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. พรอม
ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หนา 4 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภคในทองถิ่น

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมสายซอยหนาโรงเรียนบานชางเผือก 
- หมู6  หมูที่ 2  บานคอกอายเผือก

จํานวน 393,200 บาท

โดยทําการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาดกวาง 1.80 x 1.80 ม
. ยาว 8.00 เมตร จํานวน 2 ชองทางน้ํา พรอมป้ายโครงการ (ตาม
รูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 24 (24) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสน
ทางคมนาคม แหลงน้ํา และสาธารณูปโภคในทองถิ่น

โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุมบานเนินสวรรค 
หมูที่ 3 บานบางเจริญ

จํานวน 764,800 บาท

โดยทําการกอสรางฝายน้ําลน ขนาดกวางสันฝาย 4.00 ม
. ยาว 20.00 ม.ระดับกักเก็บน้ํา 3.00 ม. พรอมป้าย
โครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 20 (11
) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภคในทองถิ่น
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โครงการกอสรางระบบประปาหนองขอน หมูที่ 1 บานไชยราช จํานวน 593,100 บาท

โดยทําการกอสรางระบบประปาถังสําเร็จรูปทรงแชมเปญ ขนาด
ความจุไมนอยกวา 20 ลบ.ม. ความสูงไมนอยกวา 20.00 ม
. พรอมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 22 (18
) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภคในทองถิ่น

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองอินทร  
ซอย 3 พรอมฝาปิด หมูที่ 4 บานทองอินทร

จํานวน 1,257,300 บาท

โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 0.60 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 340.00 ม. พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา
เหล็ก พรอมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กําหนด) ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 หนา 41 (59) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลง
น้ํา และสาธารณูปโภคในทองถิ่น

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
พื้นฐาน (ตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงาน
จางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2560)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,943,184 บาท

งบกลาง รวม 13,943,184 บาท
งบกลาง รวม 13,943,184 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง ใน
อัตรารอยละ 5  ของเงินคาจางและเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหกับสํานักงานประกัน
สังคม ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,711,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูง
อายุ ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 จํานวน 12 เดือน สําหรับดําเนิน
การตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 168 (2) ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการ
ที่ไดแสดงความจํานงขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300 คนๆ
ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 168 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยโรค
เอดส จํานวน 30 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ปร
ากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2556) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) หนา 169 (4) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต)

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณลวงหนา และเพื่อจายใน
กรณีจําเป็น กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน หรือเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ และเพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอภายในตําบล ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559) (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 168 (1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต)
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 180,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลไชยราช อําเภอ
บางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 276,584 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการราย
รับ (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุด
หนุนจากรัฐบาล) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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