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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

----------------- 

ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชกิสภา  ทีเ่คารพทุกทา่น 

  บดัน้ี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จะได้เสนอร่างข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาดอีกคร ัง้หนึ่ง  ฉะนัน้ ในโอกาสน้ีคณะ
ผูบ้รหิารจงึขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถงึสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบาย    การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดงัตอ่ไปน้ี 

 1.  สถานะการคลงั 

      1.1  งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

                      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วนัที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี 

               ณ  วนัที ่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  

                   1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้                              34,770,486.71 บาท 

 1.1.2  เงนิสะสม                                           16,253,448.41 บาท 

 1.1.3  ทุนส ารองเงนิสะสม                                    11,359,554.53  บาท 

 1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย 

           จ านวน  - โครงการ  รวม                                                                -    บาท 

 1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั  

           จ านวน  -  โครงการ  รวม                         -    บาท 

 1.2  เงนิกูค้งคา้ง                                                 -    บาท 

           2.  การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2559 

 (1)  รายรบัจรงิท ัง้สิน้  17,142,497.86 บาท ประกอบดว้ย 

                        หมวดภาษีอากร  316,611.57   บาท 

 หมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรบั และใบอนุญาต 102,125.90   บาท 

 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 321,965.57    บาท 

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         -            บาท 

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด  100,400.00  บาท 

 หมวดรายไดจ้ากทุน                -   บาท 

 หมวดภาษีจดัสรร                                                            13,148,006.82  บาท 

 หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป                                                      3,153,388.00   บาท 

 (2)   เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์     4,828,540.00 บาท 
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 (3)  รายจา่ยจรงิ จ านวน   10,123,146.89 บาท  ประกอบดว้ย 
 งบกลาง 563,393.28  บาท 
 งบบคุลากร                                                                     6,664,136.00  บาท 
 งบด าเนินงาน                                                                                 504,733.50  บาท 
 งบลงทุน                                                                         1,652,132.44  บาท 
 งบรายจา่ยอืน่                                                                       20,000.00  บาท 
 งบเงนิอดุหนุน                                                                    718,751.67  บาท 

 (4)  รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์  4,830,400.00     บาท  
 (5)  มกีารจา่ยเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่               2,400,550.00     บาท 
    (6)  รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน                         -       บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
  อ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่

         

2.1  รายรบั 

รายรบั 
รายรบัจรงิ  
ปี 2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

รายไดจ้ดัเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 316,611.57 325,000.00 350,000.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต 102,125.00 28,500.00 32,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 321,965.57 300,000.00 300,000.00 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด            100,400.00 35,000.00 35,000.00 
  รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 811,102.14 688,500.00 717,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรร 
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

   

หมวดภาษีจดัสรร 13,148,006.82 12,420,000.00 12,050,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรร 
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

13,148,006.82 12,420,000.00 12,050,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ 

   

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,153,388.00 8,925,500.00 10,117,540.00 
  รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุน 
  ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

     3,153,388.00 8,925,500.00 10,117,540.00 

รวม 17,142,496.96 22,034,000.00 22,884,540.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
อ าเภอแมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

         

2.2  รายจา่ย 

งบ 
รายจา่ยจรงิ 
ปี 2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

จา่ยจากงบประมาณ    

งบกลาง  570,968.58 5,462,240.00 5,806,100.00 
งบบคุลากร  6,664,886.00      8,745,800.00 8,969,160.00 
งบด าเนินงาน  2,624,898.60 5,111,360.00 5,723,280.00 

งบลงทุน  1,610,554.00    2,263,600.00 1,834,000.00 

งบรายจา่ยอืน่      0.00 30,000.00 30,000.00 
งบเงนิอดุหนุน  689,500.00 421,000.00 522,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 12,160,807.18 22,034,000.00 22,884,540.00 

รวม 12,160,807.18 22,034,000.00 22,884,540.00 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
สว่นที ่2

ขอ้บญัญตั ิ

เรือ่ง 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 

อ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่
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บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด  อ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่
         

 

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,382,270.00 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 634,620.00 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  

แผนงานการศกึษา 2,571,520.00 

แผนงานสาธารณสขุ 30,000.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,640,030.00 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 190,000.00 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 490,000.00 

ดา้นการเศรษฐกจิ  

แผนงานการเกษตร 140,000.00 

ดา้นการด าเนินงานอืน่  

แผนงานงบกลาง 5,806,100.00 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้     22,884,540.00 

 

 
 
 

 
 

 

 



6 

 

 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
อ าเภอแมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

         
 
 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 

                             งาน 
       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวม 

งบบุคลากร 5,483,340 1,341,480 6,824,820 
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,398,320 0 2,398,320 
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,085,020 1,341,480 4,426,500 

งบด าเนินงาน 2,776,030 445,820 3,221,850 
คา่ตอบแทน 408,030 115,820 523,850 
คา่ใชส้อย 1,833,000 260,000 2,093,000 

คา่วสัดุ 345,000 70,000 415,000 
คา่สาธารณูปโภค 190,000 0 190,000 

งบลงทุน 1,153,600 62,000 1,215,600 

คา่ครุภณัฑ์ 353,600 62,000 415,600 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 800,000  800,000 

งบรายจา่ยอืน่ 30,000 0 30,000 
รายจา่ยอืน่ 30,000 0 30,000 

งบเงนิอุดหนุน 90,000 0 90,000 

เงนิอดุหนุน 90,000 0 90,000 
รวม 9,532,970 1,849,300 11,382,270 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

                            งาน 

       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษาความ

สงบภายใน 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนและระงบัอคัคภียั 

รวม 

งบบุคลากร 0 331,620 331,620 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 331,620 331,620 

งบด าเนินงาน 60,000 243,000 303,000 

   คา่ตอบแทน 0 18,000 18,000 

คา่ใชส้อย 60,000 225,000 285,000 

รวม 60,000 574,620 634,620 
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แผนงานการศกึษา 
 

                             งาน 

       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษา 

รวม 

งบบุคลากร 691,500 461,040 1,152,540 

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 691,500 461,040 1,152,540 

งบด าเนินงาน 262,050 616,930 878,980 

คา่ตอบแทน 66,050 38,630 104,680 

คา่ใชส้อย 123,000 353,300 476,300 

คา่วสัดุ 73,000 212,000 285,000 

คา่สาธารณูปโภค 0 13,000 13,000 

งบลงทุน 0 213,000 213,000 

คา่ครุภณัฑ์ 0 13,000 13,000 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 200,000 200,000 

งบเงนิอุดหนุน 0 327,000 327,000 

เงนิอดุหนุน 0 327,000 327,000 

รวม 953,550 1,617,970 2,571,520 
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แผนงานสาธารณสขุ 
 

                             งาน 

       งบ 

งานบรกิารสาธารณสขุ

และงานสาธารณสุขอืน่ 

รวม 

งบด าเนินงาน 30,000 30,000 
คา่วสัดุ 30,000 30,000 

รวม 30,000 30,000 

 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                                  งาน 

       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร 660,180 0 660,180 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 660,180 0 661,180 

งบด าเนินงาน 414,450 160,000 574,450 
คา่ตอบแทน 118,450 0 118,450 

คา่ใชส้อย 128,000 80,000 208,000 

คา่วสัดุ 168,000 80,000 248,000 

งบลงทุน 148,300 257,100 405,400 

    คา่ครุภณัฑ์ 148,300 0 148,300 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 257,100 257,100 

รวม 1,222,930 417,100 1,640,030 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 

                             งาน 
       งบ 

งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุน 

ความเขม้แข็งชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 190,000 190,000 

คา่ใชส้อย 190,000 190,000 
รวม 190,000 190,000 

 
 
 
 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

                             งาน 
       งบ 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

งานวชิาการวางแผน
และ 

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

รวม 

งบด าเนินงาน 170,000 165,000 50,000 385,000 

คา่ใชส้อย 170,000 165,000 50,000 385,000 

งบเงนิอุดหนุน 0 100,000 5,000 105,000 
เงนิอุดหนุน 0 100,000 5,000 105,000 

รวม  170,000 235,000 55,000 490,000 
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แผนงานการเกษตร 
 

                             งาน 
       งบ 

งานสง่เสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหลง่น ้า
และป่าไม ้

รวม 

งบด าเนินงาน 110,000 30,000 140,000 
คา่ใชส้อย 110,000 30,000 140,000 

รวม 110,000 30,000 140,000 
 

แผนงานงบกลาง 

 

                             งาน 
       งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 5,806,100 5,806,100 
งบกลาง 5,806,100 5,806,100 

รวม 5,806,100 5,806,100 

 
 



12 

 

 

ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
อ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่

         

  โดยที่เป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศยัอ านาจตาม
ความในพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87    จึงตราข้อบญัญตัิขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาดและโดยอนุมตัิของนายอ าเภอแมว่าง ดงัตอ่ไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ขอ้ 2.  ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้  22,884,540 
บาท  
  ขอ้ 4.  งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป  เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้  22,884,540 บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,382,270 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 634,620 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  

แผนงานการศกึษา 2,571,520 

แผนงานสาธารณสขุ 30,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,640,030 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 190,000 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 490,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ  

แผนงานการเกษตร 140,000 
ดา้นการด าเนินงานอืน่  

แผนงานงบกลาง 5,806,100 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 22,884,540 

 
 ขอ้ 5.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  จา่ยจากรายได ้ เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้       -  บาท 

งบ ยอดรวม 

 รวมรายจา่ย - 
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ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาดปฏบิตักิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั
อนุมตัใิห้เป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

ขอ้ 7.  ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ 

  ประกาศ  ณ  วนัที ่        เดอืน  กนัยายน     พ.ศ. 2560 
 
 
 
            (ลงนาม)…………………………………………………… 
                   (นายณพลเดช  ปนัเรือน) 
                         นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
 
 
 

         อนุมตั/ิเห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม).................................................. 
               (นายสทุนิ  จนัทร์งาม) 
                  นายอ าเภอแมว่าง    
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รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นกาด 
อ าเภอ แมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 212,494.75 209,329.75 216,099.66 230,000       4.35 % 240,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 52,266.98 61,269.20 71,664.91 70,000 0.00 % 70,000.00 

     ภาษีป้าย 20,667.00 17,199.00 28,847.00 25,000 60.00 % 40,000.00 

     ภาษีบ ารุง อบจ.จากการคา้ยาสบู 0.00 0  0 0.00 %  

รวมหมวดภาษีอากร 285,428.73 287,797.95 316,611.57 325,000     350,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต           

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 1,047.60 2,386.20 970.00 500 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 3,240.00 5,105.70 2,077.00 3,000 66.67 % 5,000.00 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพือ่
การโฆษณา 

420.00 520.00 650.00 500 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 520.00 820.00 490.00 1,000 -50.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 22,017.70 9,720.00 210.00 3,000 0.00 % 3,000.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 0.00 12,800.00 75,488.00 0   0.00 

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 

18,000.00 11,500.00 19,600.00 20,000 0.00 % 20,000.00 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 580.00 400.00 320.00 500 0.00 % 500.00 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 00.00 0.00 2,020.00  100.00 % 2,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 45,825.30 43,251.90 102,125.00 28,500     32,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ           

     ดอกเบีย้ 377,987.19 357,228.26 321,965.57 300,000 0.00 % 300,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 377,987.19 357,228.26 321,965.57 300,000     300,000.00 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 302.00 0.00  0 0.00 %  

                          รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

302.00 0.00  0 0.00 %  
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ  ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด        

     คา่ขายแบบแปลน 9,000.00 59,200.00 97,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 3,346.07 5,795.00 3,400.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 12,346.07 64,995.00 100,400.00 35,000.00   35,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร        

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 0.00 309,387.92 475,164.15 400,000.00 12.50 % 450,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,065,260.02 8,279,164.35 8,588,575.99 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 1,273,458.88 1,293,910.42 1,313,325.20 1,300,000.00 -7.69 % 1,200,000.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 167,947.70 167,853.20 163,201.07 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ภาษีสรุา 501,852.34 564,852.57 550,995.11 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

     ภาษีสรรพสามติ 682,618.66 973,056.49 1,185,195.01 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00 

     คา่ภาคหลวงแร่ 17,745.84 17,829.46 19,386.90 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 39,468.91 28,001.78 18,807.39 50,000.00 -40.00 % 30,000.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

1,130,774.00 1,704,256.00 833,356.00 1,600,000.00 -25.00 % 1,200,000.00 

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 23,377.00 0.00 0.00     

รวมหมวดภาษีจดัสรร 12,624,392.64 14,091,585.30 13,989,108.96 12,420,000.00     12,050,000.00 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป           

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 

3,940,723.00 3,697,167.00 3,153,388.00 8,925,500 13.36 % 10,117,540.00 

     เงนิอดุหนุนท ั่วไประบวุตัถุประสงค์ เพือ่พฒันาประเทศ 0.00   0 0.00 %  

     เงนิอดุหนุนท ั่วไประบวุตัถุประสงค์ 0.00  4,828,540.00 0 0.00 %  

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 3,940,723.00 3,697,167.00 7,981,928.00 8,925,500      

รวมทุกหมวด 16,565,115.64 17,788,752.30 21,971,036.96 22,034,000     22,884,540.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
อ าเภอ แมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

 

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  22,884,540 บาท  แยกเป็น 

รายไดจ้ดัเก็บ 

 
หมวดภาษีอากร รวม 350,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 240,000 บาท 

          ประมาณการต ัง้รบัไว้ตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยตอ้งช าระภาษี   

  
ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านวน 70,000 บาท 

          ประมาณการต ัง้รบัไว้ตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยตอ้งช าระภาษี   

  
ภาษีป้าย จ านวน 40,000 บาท 

          ประมาณการต ัง้รบัไว้ตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยตอ้งช าระภาษี   

 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 32,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จ านวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การ
โฆษณา 

จ านวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 3,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 

จ านวน 20,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ                                                                                          
           ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559 
 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 

จ านวน     
 

 
รวม 

     2,000 
 
 

300,000 

 
บาท 
 
 
บาท 
 

  
ดอกเบีย้ จ านวน 300,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 35,000 บาท 

  
คา่ขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 5,000 บาท 

    

      ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559 
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รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 12,050,000 บาท 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านวน 450,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,500,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 1,200,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 150,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
ภาษีสุรา จ านวน 500,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
ภาษีสรรพสามติ จ านวน    1,000,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 20,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 30,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559   

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

จ านวน 1,200,000 บาท 

    

      ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2559 
 
 
 

  

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 10,117,540 บาท 

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ
ถา่ยโอนเลือกท า 

จ านวน 10,117,540 บาท 

     

      ประมาณการรายรบัต ัง้ไวสู้งขึน้  เน่ืองจากจะไดร้บัการจดัสรร        
เงนิอดุหนุนท ั่วไปเพิม่ขึน้ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและ
ข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  และตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่ 31  พฤษภาคม  
2560 
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รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 

อ าเภอแมว่าง    จงัหวดัเชียงใหม ่

  
  
 

    

                   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

 แผนงานบริหารงานท ั่วไป               

 งานบริหารท ั่วไป               

   งบบคุลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

     เงนิเดือนนายก/รองนายก 468,783 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 

     เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 38,508 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

     เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 38,508 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

     
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

74,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

     
เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

1,610,040 1,627,200 1,627,200 1,662,600 3.07 % 1,713,600 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,230,239 2,311,920 2,311,920 2,347,320     2,398,320 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงนิเดือนพนกังาน 1,681,012.33 1,330,108 1,356,239 1,910,680 16.1 % 2,218,320 

     เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 44,580 0 8,780 24,000 -72.25 % 6,660 

     เงนิประจ าต าแหน่ง 83,379 95,290 88,500 132,000 0 % 132,000 

     คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 284,150 412,320 451,770 668,600 0.96 % 675,040 

     เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 63,310 49,620 40,930 63,000 -15.87 % 53,000 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,156,431.33 1,887,338 1,946,219 2,798,280     3,085,020 

 
รวมงบบคุลากร 4,386,670.33 4,199,258 4,258,139 5,145,600     5,483,340 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
  งบด าเนินงาน               

   คา่ตอบแทน               

     
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

221,831 430,260 308,600 214,630 19.29 % 256,030 

     คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 18,500 0 0 20,000 0 % 20,000 

     คา่เช่าบา้น 36,000 36,000 45,000 42,000 0 % 42,000 

     เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 27,555 27,308 30,415 70,000 28.57 % 90,000 

     เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 72,327 0 0 0 0 % 0 

 รวมคา่ตอบแทน 367,213 493,568 384,015 346,630     408,030 

   คา่ใช้สอย               

     รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 386,321.85 273,690.05 531,709.2 783,000 -1.92 % 768,000 

     รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 28,388 8,750 47,115 70,000 -14.29 % 60,000 

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
คา่เช่าพื้นทีร่บัฝากเว็บไซต์ และโดเมนเนม
ของ อบต.บา้นกาด 

5,000 5,000 5,000 15,000 0 % 15,000 

       
คา่เช่าพื้นทีร่บัฝากเวปไซด์ และโดเมนเนม
ของ อบต.บา้นกาด 

0 0 0 0 0 % 0 

       
คา่ใช้จา่ยการรงัวดัออกหนงัสือส าคญัส าหรบั
ทีห่ลวง 

0 10,100 0 0 0 % 0 

 
      

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
และการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

4,015 0 0 0 0 % 0 

       
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนา 

11,448 0 0 0 0 % 0 

       
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนา 

0 40,129 190,348 250,000 -28 % 180,000 

       
คา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้นายก และสมาชิก
สภาองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นกาด 

249,459.94 0 0 0 0 % 0 

       
คา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้นายกและสมาชิก
สภาองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นกาด 

0 0 0 0 100 % 350,000 

       
โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.
บา้นกาด 

0 0 0 0 100 % 30,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
      โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจ าปี 2558 0 13,950 0 0 0 % 0 

       โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจ าปี 2559 0 0 10,300 0 0 % 0 

       โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจ าปี 2560 0 0 0 20,000 -100 % 0 

       โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจ าปี พ.ศ.2561 0 0 0 0 100 % 20,000 

       โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจ าปึ 2557 12,800 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการการจดังานไมด้อกไมป้ระดบั
ประจ าปี พ.ศ.2560 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

       โครงการก าจดัขยะอนัตรายชุมชน 0 0 0 0 100 % 250,000 

       โครงการคดัแยกขยะ 0 0 15,877 95,000 -100 % 0 

       
โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐานของ อบต.เพือ่
พฒันาการจดัท าแผน 

0 0 0 0 100 % 10,000 

       
โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย ประจ าปี 
2560 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

       
โครงการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่และการ
ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

0 1,775 4,050 10,000 0 % 10,000 

       โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการพฒันาประสทิธิภาพระบบ
อนิเตอร์เน็ตต าบลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

0 0 0 0 0 % 0 

       โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000 

       โครงการศลิปะประดษิฐ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการสง่เสริม สนบัสนุนการจดัท าแผน
ชุมชนของหมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบต าบล
บา้นกาด 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

 
      

โครงการสนบัสนุนศูนย์รวมขอ้มลูขา่วสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง ขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

0 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมจรยิธรรม คณุธรรมของ
พนกังานสว่นต าบล 
และพนกังานจา้ง ของ อบต.บา้นกาด 

0 3,350 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมจรยิธรรม คณุธรรมของ
พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจ้าง ของ 
อบต.บา้นกาด 

0 0 1,200 5,000 0 % 5,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  

      
โครงการอบรมสมัมนา/ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภา อบต.บา้นกาด 

248,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมสมัมนา/ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ผูบ้รหิารและสมาชิกสภา อบต.บา้นกาด 

0 0 201,929 0 0 % 0 

     คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 10,655 47,699.05 59,976.23 150,000 -66.67 % 50,000 

 รวมคา่ใช้สอย 951,087.79 404,443.1 1,067,504.43 1,463,000     1,833,000 

   คา่วสัดุ               

     วสัดุส านกังาน 62,004 56,808 49,201 70,000 -28.57 % 50,000 

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 13,584 0 3,573.06 30,000 -16.67 % 25,000 

     วสัดุงานบา้นงานครวั 26,938 18,457 12,657 50,000 -40 % 30,000 

     วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 2,300 13,150 13,841 30,000 -50 % 15,000 

     วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 98,985 78,187.3 60,047.5 150,000 -20 % 120,000 

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 12,000 0 15,000 0 % 15,000 

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 25,000 0 30,000 -33.33 % 20,000 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,850 8,820 19,500 70,000 -28.57 % 50,000 

     วสัดุอืน่ 0 10,806 0 20,000 0 % 20,000 

 รวมคา่วสัดุ 214,661 223,228.3 158,819.56 465,000     345,000 

   คา่สาธารณูปโภค               

     คา่ไฟฟ้า 120,546.70 106,250.46 131,649.03 150,000 -20 % 120,000 

     คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 1,570 990 360 5,000 0 % 5,000 

     คา่บรกิารโทรศพัท์ 37,588.32 27,237.88 20,075.45 50,000 -30 % 35,000 

     คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,312 10,961 7,770 30,000 -50 % 15,000 

     คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0 8,856.9 15,151.2 20,000 -25 % 15,000 

 รวมคา่สาธารณูปโภค 170,017.02 154,296.24 175,005.68 255,000     190,000 

 รวมงบด าเนินงาน 1,702,978.10 1,275,535.64 1,785,344.67 2,529,630     2,776,030 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
       งบลงทุน         
   คา่ครุภณัฑ์         
    ครุภณัฑ์ส านกังาน         
      

  โครงการจดัซ้ือเครือ่งท าน ้ารอ้น - เย็น ขนาด       
2  กอ๊ก จ านวน 1 เครือ่ง 

0 0 0 26,000 -100 % 0 

          โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000 

          โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0 0 0 46,000 -100 % 0 

       
   โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด        
24000 บทีียู 

0 0 0 0 100 % 129,600 

       
   โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ชนิด   
18000 บทีียู จ านวน 1 เครือ่ง 

0 0 0 25,000 -100 % 0 

           โครงการจดัซ้ือโต๊ะและเกา้อี้ส าหรบัพนกังาน 0 0 0 0 100 % 6,000 

     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

       โครงการจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 0 0 0 38,000 -100 % 0 

       
โครงการจดัซ้ือรถยนต์กูภ้ยั (รถพยาล
ฉุกเฉิน) รถกระบะ 

0 948,000 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

       โครงการจดัซ้ือเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 0 29,000 0 0 0 % 0 

       
โครงการจดัซ้ือเครือ่งรบั-สง่วทิยุ  จ านวน 5 
เครือ่ง 

60,000 0 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

       
โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบ
ดจิติอล 

0 8,300 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

       โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 0 0 45,000 22,000 -100 % 0 

       
โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จ านวน 
2 เครือ่ง 

0 0 0 42,000 -100 % 0 

       
โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ จ านวน  
1 เครือ่ง 

0 0 0 29,000 -100 % 0 

       โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 0 0 0 21,000 -100 % 0 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
                         โครงการจดัซื่อ้เครือ่งพิมพ์คอมพวิเตอร์ 0 0 0 9,600 -100 % 0  
                         โครงการจดัซื่อ้เครือ่งพิมพ์ชนิดฉีดหมกึ 4,300        
                ครุภณัฑ์อืน่                
                         จดัซ้ือเต็นท์ จ านวน 4 หลงั 80,000 0 0 0 0 % 0  
                         คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 25,991.76 0 0 330,000 -39.39 % 200,000  

         
รวมคา่ครุภณัฑ์ 170,291.76 985,300 45,000 588,600     353,600 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

     คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

       
โครงการกอ่สรา้งร ัว้ของส านกังาน อบต.บา้น
กาด 

0 0 0 0 100 % 800,000 

 รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 0     800,000 

 รวมงบลงทุน 170,291.76 985,300 45,000 588,600     1,153,600 

   งบรายจา่ยอืน่               

   รายจ่ายอืน่               

 
    

คา่จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิยั ประเมนิผล หรือ
พฒันาระบบตา่ง ๆ ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหาหรือ
ปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่ิน และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง 

15,000 0 0 0 100 % 30,000 

     รายจา่ยอืน่ 0 20,000 40,000 30,000 -100 % 0 

 รวมรายจา่ยอืน่ 15,000 20,000 40,000 30,000     30,000 

 รวมงบรายจา่ยอืน่ 15,000 20,000 40,000 30,000     30,000 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 60,000 80,000 80,000 50,000 80 % 90,000 

     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0 

 รวมเงนิอดุหนุน 60,000 80,000 80,000 55,000     90,000 

 
รวมงบเงนิอดุหนุน 60,000 80,000 80,000 55,000     90,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
        

 รวมงานบรหิารท ั่วไป 6,334,940.19 6,560,093.64 6,208,483.67 8,348,830     9,532,970 

งานบริหารงานคลงั               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 683,090 846,222 954,387 980,720 10.54 % 1,084,080 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 11,968 22,607 8,840 24,000 0 % 24,000 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 40,021 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 75,620 123,600 137,400 162,600 2.95 % 167,400 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 25,360 24,000 22,000 24,000 0 % 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 836,059 1,058,429 1,164,627 1,233,320     1,341,480  
รวมงบบคุลากร 836,059 1,058,429 1,164,627 1,233,320     1,341,480 

   งบด าเนินงาน               

   คา่ตอบแทน               

     
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0 245,130 179,900 96,630 -0.84 % 95,820 

     คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 14,760 12,060 0 20,000 0 % 20,000 

     เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 2,671.75 4,541.75 6,000 -100 % 0 

     เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 40,072.50 0 0 0 0 % 0 

 รวมคา่ตอบแทน 54,832.50 259,861.75 184,441.75 122,630     115,820 

   คา่ใช้สอย               

     รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 10,700 70,350 0 0 0 % 0 

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

 

      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบั
เป็นคา่เบีย้เลี้ยงในการเดนิทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง 

0 23,394 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  

      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบั
เป็นคา่เบีย้เลี้ยงในการเดนิทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่และกนกังานจา้ง 

0 0 74,634 130,000 -38.46 % 80,000 

 
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนาของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่และ
พนกังานจา้ง 

4,575 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการคดัลอกข้อมลูทีด่นิ  เพือ่การจดัเก็บ
ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ประจ าปี 

0 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการคดัลอกโฉดทีด่นิและสารบบขอ้มลู
ทีด่นิ 

89,000 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการคดัลอกโฉนดทีด่ินและสารบบขอ้
มลูทีด่นิ 

0 73,742 89,000 90,000 0 % 90,000 

       
โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การช าระ
ภาษี 

0 9,800 27,490 30,000 66.67 % 50,000 

     คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 7,950 4,800 950 40,000 0 % 40,000 

 รวมคา่ใช้สอย 112,225 182,086 192,074 290,000     260,000  
  คา่วสัดุ               

     วสัดุส านกังาน 19,702 54,395.5 21,683 50,000 -20 % 40,000 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,650 7,720 8,550 50,000 -40 % 30,000 

 รวมคา่วสัดุ 28,352 62,115.5 30,233 100,000     70,000 

 รวมงบด าเนินงาน 195,409.50 504,063.25 406,748.75 512,630     445,820 

   งบลงทุน               

   คา่ครุภณัฑ์               

     ครุภณัฑ์ส านกังาน               

       โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000 

       โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0 0 42,000 0 0 % 0 

     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

       
โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จ านวน 
1 เครือ่ง 

0 0 0 21,000 -100 % 0 

       โครงการจดัซ้ือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 22,500 0 0 % 0 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
เครือ่ง 

0 0 0 58,000 -24.14 % 44,000 

     คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 0 0 0 0 % 0 

 รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 64,500 79,000     62,000 

 รวมงบลงทุน 0 0 64,500 79,000     62,000 

 รวมงานบรหิารงานคลงั 1,031,468.50 1,562,492.25 1,635,875.75 1,824,950     1,849,300 

 รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 7,366,408.69 8,122,585.89 7,844,359.42 10,173,780     11,382,270 

 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               

   งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย         
    

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาลและวนัส าคญัตา่งๆ 

0 0 0 0 0 % 0 

       โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

โครงการสง่เสริมและสนบัสนุนศูนย์
ปรองดองสมานฉนัท์ อบต.บา้นกาด 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 
 

รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 0     60,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     60,000 

 รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0 0 0 0     60,000 

          
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

   งบบคุลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงนิเดือนพนกังาน 0 0 0 267,620 14.95 % 307,620 

     เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 15,900 50.94 % 24,000 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 283,520     331,620 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
รวมงบบคุลากร 0 0 0 283,520     331,620 

   งบด าเนินงาน               

   คา่ตอบแทน               

     
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

16,200 0 0 15,000 20 % 18,000 

 รวมคา่ตอบแทน 16,200 0 0 15,000     18,000 

   คา่ใช้สอย               

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาลและวนัส าคญัตา่งๆ 

1,914 0 0 0 0 % 0 

 
      

คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัอบุตัเิหตุและลด
อบุตัเิหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลและ
วนัส าคญัตา่งๆ 

0 8,700 0 0 0 % 0 

       
โครงการท าแนวกนัไฟในเขตพื้นทีต่ าบล
บา้นกาด 

0 7,706 0 10,000 0 % 10,000 

       
โครงการบริหารจดัการศูนย์ อปพร. อบต.
บา้นกาด 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

       
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนั
และไฟป่า 

0 0 0 0 100 % 50,000 

       
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาลและวนัส าคญัตา่งๆ 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

       
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัและระวงั
อคัคภียั 

0 0 0 15,000 233.33 % 50,000 

       
โครงการเพิ่มจ านวนสมาชิกอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อบต.บา้นกาด 

0 0 0 35,000 42.86 % 50,000 

       
โครงการสง่เสริมความรูเ้กีย่วกบัภยัและการ
ป้องกนัภยัแกป่ระชาชน 

0 0 5,000 5,000 900 % 50,000 

 รวมคา่ใช้สอย 1,914 16,406 5,000 90,000     225,000 

 รวมงบด าเนินงาน 18,114 16,406 5,000 105,000     243,000 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 0 0 20,000 0 0 % 0 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
รวมเงนิอดุหนุน 0 0 20,000 0     0 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 20,000 0     0 

 รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 18,114 16,406 25,000 388,520     574,620 

 รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 18,114 16,406 25,000 388,520     634,620 

 แผนงานการศึกษา               

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               

   งบบคุลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงนิเดือนพนกังาน 317,165 555,430 595,420 658,320 -1.34 % 649,500 

     เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 740 0 0 0 0 % 0 

     เงนิประจ าต าแหน่ง 40,021 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 357,926 597,430 637,420 700,320     691,500 

 รวมงบบคุลากร 357,926 597,430 637,420 700,320     691,500 

  งบด าเนินงาน         
 คา่ตอบแทน         
          
    

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0 232,980 97,960 52,280 5.3 % 55,050 

     คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 2,756.75 2,756.75 5,156.75 6,000 0 % 6,000 

     เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 

 รวมคา่ตอบแทน 2,756.75 235,736.75 103,116.75 63,280     66,050 

   คา่ใช้สอย               

     รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 60,300 19,900 0 0 100 % 3,000 

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

 
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนาของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่และ
พนกังานจา้ง 

0 0 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  

      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการส าหรบั
เป็นคา่เบีย้เลี้ยง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั และ
คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการ
หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง 

0 0 81,885 100,000 -30 % 70,000 

 
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนาของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่และ
พนกังานจา้ง 

0 9,228 0 0 0 % 0 

 
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนาของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่และ
พนกังานจา้ง 

20,450 0 0 0 0 % 0 

       
คา่บอกรบัวารสารสิง่พมิพ์ตา่งๆ  ส าหรบัที่
อา่นหนงัสอืพมิพ์ หมูท่ี ่1, 2, 3, 7, 9 

0 0 0 0 0 % 0 

     คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 7,923 30,900 61.81 % 50,000 

 รวมคา่ใช้สอย 80,750 29,128 89,808 130,900     123,000 

  คา่วสัดุ         
          
    วสัดุส านกังาน 133,750 19,350 25,119 50,000 0 % 50,000 

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 450 0 500 10,000 100 % 20,000 

     วสัดุอืน่ 0 0 6,400 0 0 % 0 

 รวมคา่วสัดุ 134,200 19,350 32,019 63,000     73,000 

 รวมงบด าเนินงาน 217,706.75 284,214.75 224,943.75 257,180     262,050 

   งบลงทุน               

   คา่ครุภณัฑ์               

     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

       
โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จ านวน 
1 เครือ่ง 

0 0 0 21,000 -100 % 0 

 รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 21,000     0 

 รวมงบลงทุน 0 0 0 21,000     0 

 รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 575,632.75 881,644.75 862,363.75 978,500     953,550 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               

   งบบคุลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงนิเดือนพนกังาน 0 0 0 229,200 -3.25 % 221,760 

     คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 49,890 231,240 3.48 % 239,280 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 49,890 460,440     461,040 

 รวมงบบคุลากร 0 0 49,890 460,440     461,040 

   งบด าเนินงาน               

   คา่ตอบแทน               

     
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0 0 0 38,780 -0.39 % 38,630 

 รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 38,780     38,630 

   คา่ใช้สอย               

     รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 20,000 0 108,000 0 % 108,000 

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นใหมป่างเติม 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

       โครงการปิดเทอมเสรมิทกัษะ 0 0 9,975 0 0 % 0 

       
โครงการสง่เสริมการเรียนรูน้อกสถานทีข่อง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

17,691 16,085 15,410 30,000 33.33 % 40,000 

       
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 

0 0 0 217,900 -5.78 % 205,300 

 
      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา คา่พฒันาครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 

0 122,400 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา คา่พฒันาครูและบคุลากร
ทางการศกึษา และคา่จดัซ้ือจดัจา้งอาหาร
กลางวนั 

147,000 0 0 0 0 % 0 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา คา่พฒันาครูและบุุคลากรทาง
การศกึษา 

0 0 99,000 0 0 % 0 

 รวมคา่ใช้สอย 164,691 158,485 124,385 455,900     353,300 

   คา่วสัดุ               

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,621.5 0 0 0 % 0 

     วสัดุงานบา้นงานครวั 0 19,657 14,691 20,000 0 % 20,000 

     คา่อาหารเสริม (นม) 134,867.1 141,224.19 173,940.6 211,008 -9.01 % 192,000 

 รวมคา่วสัดุ 134,867.1 163,502.69 188,631.6 231,008     212,000 

   คา่สาธารณูปโภค               

     คา่ไฟฟ้า 0 0 2,615.73 10,000 0 % 10,000 

     คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 0 0 0 3,000 0 % 3,000 

 รวมคา่สาธารณูปโภค 0 0 2,615.73 13,000     13,000 

 รวมงบด าเนินงาน 299,558.10 321,987.69 315,632.33 738,688     616,930 

   งบลงทุน         
  คา่ครุภณัฑ์         
        ครุภณัฑ์ส านกังาน         
      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

0 0 0 56,000 -100 % 0 

     ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

       โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี 0 0 0 0 100 % 13,000 

 รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 56,000     13,000 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

     อาคารตา่ง ๆ               

       
โครงการกอ่สรา้งโรงอาหารของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นใหมป่างเติม 

0 0 0 0 100 % 200,000 

       
โครงการต่อเตมิอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นใหมป่างเตมิ 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

     คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
      

โครงการกอ่สรา้งร ัว้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ใหมป่างเติม 

0 0 199,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการกอ่สรา้งเสาธงชาติ ลานกจิกรรม
และปรบัปรุงภูมทิศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ใหมป่างเติม 

0 0 99,000 0 0 % 0 

 รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 298,000 50,000     200,000 

 รวมงบลงทุน 0 0 298,000 106,000     213,000 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 217,400 240,920 295,000 346,000 -5.49 % 327,000 

 รวมเงนิอดุหนุน 217,400 240,920 295,000 346,000     327,000 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 217,400 240,920 295,000 346,000     327,000 

 รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 516,958.1 562,907.69 958,522.33 1,651,128     1,617,970 

  งานการศกึษาไมก่ าหนดระดบั         
   งบเงนิอดุหนุน         
   เงนิอดุหนุน         
    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 18,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมเงนิอดุหนุน 18,000 0 0 0     0 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 18,000 0 0 0     0 

 รวมงานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 18,000 0 0 0     0 

 รวมแผนงานการศกึษา 1,110,590.85 1,444,552.44 1,820,886.08 2,629,628     2,571,520 

 แผนงานสาธารณสขุ               

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               

   งบด าเนินงาน               

   คา่วสัดุ               

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,000 0 0 20,000 50 % 30,000 

 รวมคา่วสัดุ 22,000 0 0 20,000     30,000 

 รวมงบด าเนินงาน 22,000 0 0 20,000     30,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 22,000 0 0 20,000     30,000 

 งานโรงพยาบาล               

   งบด าเนินงาน               

   คา่วสัดุ               

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 0 % 0 

 รวมคา่วสัดุ 0 0 0 0     0 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     0 

         งบเงนิอดุหนุน         
        เงนิอดุหนุน         
                 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0 0 0 % 0  

รวมเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     0  
รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     0  

รวมงานโรงพยาบาล 22,000 0 0 0     0 

 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่         
  งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนเอกชน 0 37,500 42,500 0 0 % 0 

     เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 0 % 0 

 รวมเงนิอดุหนุน 0 37,500 42,500 0     0 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 0 37,500 42,500 0     0 

 รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 0 37,500 42,500 0     0 

 รวมแผนงานสาธารณสขุ 22,000 37,500 42,500 20,000     30,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
 แผนงานเคหะและชุมชน         
 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน         
       งบบคุลากร         
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         
    เงนิเดือนพนกังาน 409,819 272,460 519,810 639,600 -3.35 % 618,180 

     เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 0 0 % 0 

     เงนิประจ าต าแหน่ง 40,021 0 35,000 42,000 0 % 42,000 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 449,840 272,460 554,810 681,600     660,180 

 รวมงบบคุลากร 449,840 272,460 554,810 681,600     660,180 

   งบด าเนินงาน               

   คา่ตอบแทน               

     
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

7,500 80,760 76,820 65,580 2.85 % 67,450 

     คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     คา่เช่าบา้น 0 0 30,000 36,000 0 % 36,000 

     เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 4,230 10,000 0 % 10,000 

     เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 

 รวมคา่ตอบแทน 7,500 80,760 111,050 116,580     118,450 

   คา่ใช้สอย         
    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 40,120 2,093 30,450 53,000 18.87 % 63,000  
    

  รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่มเ่ขา้        
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนา 

0 0 14,352 45,000 -22.22 % 35,000 

     คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 4,430 7,416 3,950 40,000 -25 % 30,000 

 
รวมคา่ใช้สอย 44,550 9,509 48,752 138,000     128,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
  คา่วสัดุ         
    วสัดุส านกังาน 12,746 26,349 15,702 42,000 0 % 42,000 

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 29,658 28,951 31,958 30,000 16.67 % 35,000 

     วสัดุกอ่สรา้ง 74,481 12,851 41,644.1 50,000 -8 % 46,000 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,550 7,140 15,950 30,000 -16.67 % 25,000 

     วสัดุส ารวจ 0 0 0 25,000 -20 % 20,000 

 รวมคา่วสัดุ 136,435 75,291 105,254.1 177,000     168,000 

 รวมงบด าเนินงาน 188,485 165,560 265,056.1 431,580     414,450 

   งบลงทุน               

   คา่ครุภณัฑ์               

     ครุภณัฑ์ส ารวจ               

       จดัซ้ือลอ้วดัระยะ 0 0 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

       โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 44,000 

       
โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
จ านวน 1 ชุด 

0 0 0 21,000 -100 % 0 

       โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 0 9,600 0 0 % 0 

       
โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ 

0 0 0 0 100 % 4,300 

       
จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ (ปริน้เตอร์) ขนาดพมิพ์
กระดาษเอ 3 

0 0 0 0 0 % 0 

     คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 18,750 0 0 120,000 -16.67 % 100,000 

 รวมคา่ครุภณัฑ์ 18,750 0 9,600 141,000     148,300 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

     อาคารตา่ง ๆ               

       
โครงการปรบัปรุงหอ้งประชุมของส านกังาน 
อบต.บา้นกาด 

0 0 0 600,000 -100 % 0 

     คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

       คา่ตดิต ัง้กระจกอลูมเินียม (ศูนย์ OTOP) 0 0 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

        
  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ  0 0 0 0 % 0  

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 600,000     0 

 รวมงบลงทุน 18,750 0 9,600 741,000     148,300 

 รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 657,075 438,020 829,466.1 1,854,180     1,222,930 

 งานไฟฟ้าถนน               

   งบด าเนินงาน               

   คา่ใช้สอย               

     คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 100,000 -20 % 80,000 

 รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 100,000     80,000 

   คา่วสัดุ               

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 3,413 60,000 33.33 % 80,000 

 รวมคา่วสัดุ 0 0 3,413 60,000     80,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 3,413 160,000     160,000 

   งบลงทุน               

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

     คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

       
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ซอยอโุบสถ  หมูท่ี ่1 

0 94,000 0 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 8/1 หมทูี ่1 

99,000 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยขา้งบา้นนายค าสา่  จนิะ หมูท่ี ่2 

0 0 199,000 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยอโุบสถ บา้นใหมป่างเตมิ หมูท่ี ่1 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

 
      

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงผวิถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ซอย 7 หมู่
ที ่1 

0 0 206,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการกอ่สรา้งผวิจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี ่3 (ซอยขา้งบา้นนายสมชาย  
จนัทร์น้อย) 

0 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งผวิจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี ่9  ซอย 8 

0 0 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
      

โครงการกอ่สรา้งผวิจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวดัหา่ง หมูท่ี ่3 

99,000 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งผวิจราจาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 10 หมูท่ี ่9 

91,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า (ขา้งบา้น
นายดวงจนัทร์ กนัทะโล - บา้นนายสมชาย  
จนัทร์น้อย ) ตอ่จากเสน้เดมิ  บา้นกิว่แลป่า
เป้า หมูท่ี ่3 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า (หน้าบา้น
นายสายณัห์ - ล าเหมืองป่าคา) หมูท่ี ่7 

0 0 125,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า ซอย 1 (บา้น
นายสทุศัน์  วียะ - บา้นนายอดุม  หนุ่มศรี) 
บา้นรมิวาง  หมูท่ี ่7 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

 
      

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าพรอ้มฝาปิด 
(ขา้งบา้นนายดวงจนัทร์ กนัทะโล - ล าเหมือง
ขุนคง) หมูท่ี ่3 

0 0 199,000 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งอาคารเมรุเผาศพ หมทูี ่3 
หมทูี ่9 

0 313,000 0 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี ่
2 

151,500 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการเจาะบอ่บาดาล น ้าประปาหมูบ่า้น  
หมูท่ี ่9 

0 0 266,700 0 0 % 0 

       
โครงการปรบัปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต
ภายในหมูบ่า้น (ซ.3) หมูท่ี ่7 

0 179,000 0 0 0 % 0 

       
โครงการปรบัปรุงระบบประปาภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่2 

0 99,000 0 0 0 % 0 

     คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

       
คา่บ ารุงรกัษา หรือคา่ซ่อมแซมถนนสาย
ตา่งๆ  เขตรบัผดิชอบ อบต.บา้นกาด 

199,200 0 0 0 0 % 0 

       
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงถนนสายตา่งๆ
เขตรบัผดิชอบ อบต.บา้นกาด 

0 0 197,254 0 0 % 0 

 
      

คา่บ ารุงรกัษาหรือคา่ซ่อมแซมถนนสายตา่งๆ 
ในเขตรบัผดิชอบ 
อบต.บา้นกาด 

0 34,000 0 0 0 % 0 

       
โครงการปรบัปรุง บ ารุงรกัษาถนน ในเขต
พื้นที ่ต.บา้นกาด 

0 0 0 0 100 % 257,100 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมหรือบ ารุงรกัษา ไฟ
กิง่สาธารณะในหมูบ่า้นตา่งๆ  ในเขต อบต.
บา้นกาด 

0 0 0 0 0 % 0 

 รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 639,400 719,000 1,193,454 600,000     257,100 

 รวมงบลงทุน 639,400 719,000 1,193,454 600,000     257,100 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0 300,000 -100 % 0 

 รวมเงนิอดุหนุน 0 0 0 300,000     0 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 0 300,000     0 

 รวมงานไฟฟ้าถนน 639,400 719,000 1,196,867 1,060,000     417,100 

 งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู         
       งบด าเนินงาน         
       คา่ใช้สอย         
              รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ 
              ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

        
รวมคา่ใช้สอย         

รวมงบด าเนินงาน         
รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล         

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,296,475 1,157,020 2,026,333.1 2,914,180     1,640,030 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน         
 งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน         
     งบด าเนินงาน         
     คา่ใช้สอย         
    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 0 0 0 0 % 0 

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.
บา้นกาด 

0 0 4,800 10,000 -100 % 0 

 
      

โครงการบริหารจดัการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิชุมชนเชิงคณุธรรม ประจ าต าบล
บา้นกาด (ศูนย์ MEC) 

49,455 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการบริหารจดัการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิ
ชุมชนเชิงคณุธรรมประจ าต าบลบา้นกาด 
(ศูนย์ MEC) 

0 13,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการบริหารจดัการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิ
ชุมชนเชิงคณุธรรมประจ าต าบลบา้นกาด 
(ศูนย์ MEC) 

0 0 22,025 20,000 150 % 50,000 

       โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0 10,000 0 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการผลติสือ่เอกสารใหค้วามรูก้บั
ประชาชนในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

0 0 10,000 0 0 % 0 

       โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ 0 0 0 0 100 % 50,000 

       
โครงการลดการเผา ลดหมอกควนั และลด
โลกรอ้น 

19,280 0 0 15,000 100 % 30,000 

       
โครงการสง่เสริมกจิกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครวัในชุมชนต าบลบา้นกาด 

0 0 10,000 10,000 100 % 20,000 

       
โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแกส่ตรี
ในชุมชน 

0 0 2,000 10,000 100 % 20,000 

       
โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสภา
เด็กและเยาวชน 

0 0 3,000 10,000 100 % 20,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
      

โครงการสง่เสริมและสนบัสนุนศูนย์
ปรองดองสมานฉนัท์ อบต.บา้นกาด 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 รวมคา่ใช้สอย 68,735 23,000 51,825 105,000     190,000 

 รวมงบด าเนินงาน 68,735 23,000 51,825 105,000     190,000 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 50,000 60,000 0 0 0 % 0 

     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 10,000 0 70,000 0 0 % 0 

     เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0 20,000 25,000 0 0 % 0 

 รวมเงนิอดุหนุน 60,000 80,000 95,000 0     0 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 60,000 80,000 95,000 0     0 

 รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 128,375 103,000 146,825 105,000     190,000 

 รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 128,375 103,000 146,825 105,000     190,000 

 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

 งานกฬีาและนนัทนาการ               

   งบด าเนินงาน               

   คา่ใช้สอย               

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนต าบลบา้น
กาด 

81,385 75,020 84,220 100,000 20 % 120,000 

 
      

โครงการสง่เสริม สนบัสนุนนกักีฬาของ
ต าบลบา้นกาดเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาในระดบั
ตา่งๆ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 รวมคา่ใช้สอย 81,385 75,020 84,220 100,000     170,000 

   คา่วสัดุ               

     วสัดุกีฬา 37,800 37,400 37,800 0 0 % 0 

 รวมคา่วสัดุ 37,800 37,400 37,800 0     0 

 รวมงบด าเนินงาน 119,185 112,420 122,020 100,000     170,000 

 รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 119,185 112,420 122,020 100,000     170,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่         
     งบด าเนินงาน         
     คา่ใช้สอย         
    

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

 
      

คา่ใช้จา่ยในการจดังานตา่งๆ  ซึง่เป็นวนั
ส าคญัทางราชการ งานรฐัพธิี และงาน
ประเพณี วฒันธรรมท้องถิน่ 

6,950 0 0 0 0 % 0 

 
      

คา่ใช้จา่ยในการจดังานตา่งๆ ซึง่เป็นวนั
ส าคญัทางราชการ งานรฐัพธิี และงาน
ประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่ 

0 0 700 30,000 66.67 % 50,000 

       
โครการรดน ้าด าหวัป๋ีใหมเ่มืองตามประเพณี
สงกรานต์ 

38,350 0 0 0 0 % 0 

       โครงการธรรมะเพือ่ประชาชน 0 0 5,000 5,000 0 % 5,000 

       
โครงการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 

0 0 4,500 5,000 100 % 10,000 

       
โครงการรดน ้าด าหวัป๋ีใหมเ่มืองตาม
ประเพณีสงกรานต์ 

0 34,500 45,695 70,000 42.86 % 100,000 

 รวมคา่ใช้สอย 45,300 34,500 55,895 110,000     165,000 

 รวมงบด าเนินงาน 45,300 34,500 55,895 110,000     165,000 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 15,000 25,000 25,000 25,000 40 % 35,000 

     เงนิอดุหนุนเอกชน 0 25,000 0 0 0 % 0 

     เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 80,000 60,000 0 100 % 65,000 

 รวมเงนิอดุหนุน 45,000 130,000 85,000 25,000     100,000 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 45,000 130,000 85,000 25,000     100,000 

 รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 90,300 164,500 140,895 135,000     265,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
 งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว         
     งบด าเนินงาน         
     คา่ใช้สอย         
    

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์สภาพแวดลอ้ม 
ส านกังาน อบต. 

0 5,000 0 0 0 % 0 

       
โครงการสง่เสริมและพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ภายในต าบล 

0 0 0 10,000 400 % 50,000 

 รวมคา่ใช้สอย 0 5,000 0 10,000     50,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 5,000 0 10,000     50,000 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 0 30,000 0 0 0 % 0 

     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 7,000 37,000 0 100 % 5,000 

 รวมเงนิอดุหนุน 0 37,000 37,000 0     5,000 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 0 37,000 37,000 0     5,000 

 รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 0 42,000 37,000 10,000     55,000 

 รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 216,985 318,920 299,915 245,000     490,000 

 แผนงานการเกษตร               

 งานสง่เสริมการเกษตร               

   งบด าเนินงาน               

   คา่ใช้สอย               

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการของศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบา้นกาด 

0 12,000 0 0 0 % 0 

 
      

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการของศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบา้นกาด 

0 0 19,450 30,652 63.12 % 50,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
      

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบา้นกาด 

1,250 0 0 0 0 % 0 

       โครงการปลูกหญา้แฝก 4,200 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการเพิ่มพูนความรูเ้พือ่การพฒันาการ
เกษตรอยา่งย ั่งยืน 

0 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการเพิ่มพูนความรูเ้พือ่พฒันาการ
เกษตรอยา่งย ั่งยืน 

0 13,275 0 0 0 % 0 

       
โครงการเพิ่มพูนความรูเ้พือ่พฒันาการ
เกษตรอยา่งย ั่งยืน 

0 0 7,050 20,000 50 % 30,000 

       
โครงการสง่เสริมการผลติพืชผกัปลอดภยั
และปลอดสารพษิ 

0 15,530 10,000 10,000 200 % 30,000 

 รวมคา่ใช้สอย 5,450 40,805 36,500 60,652     110,000 

 รวมงบด าเนินงาน 5,450 40,805 36,500 60,652     110,000 

   งบเงินอดุหนุน               

   เงินอดุหนุน               

     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 17,900 35,000 0 0 % 0 

 รวมเงนิอดุหนุน 0 17,900 35,000 0     0 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 0 17,900 35,000 0     0 

 รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 5,450 58,705 71,500 60,652     110,000 

 งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้               

   งบด าเนินงาน               

   คา่ใช้สอย               

     
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

       
โครงการปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณะและป่า
ชุมชน 

0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000 

 รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 35,000     30,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 35,000     30,000 

 รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 0 0 0 35,000     30,000 

 รวมแผนงานการเกษตร 5,450 58,705 71,500 95,652     140,000 
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  
 แผนงานงบกลาง         
 งบกลาง         
      งบกลาง               

     เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 13,985 27,654 29,108 57,370 6.15 % 60,900 

     เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0 0 0 3,762,000 0.19 % 3,769,200 

     เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0 0 0 1,152,000 16.67 % 1,344,000 

     เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 81,000 87,000 84,000 90,000 0 % 90,000 

     ส ารองจา่ย 373,948.5 585,129.85 335,485.58 214,785 67.3 % 359,330 

     รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 41,000 53,500 0 55,000 0 % 55,000 

     
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

101,000 117,500 122,375 131,085 -2.61 % 127,670 

 รวมงบกลาง 610,933.5 870,783.85 570,968.58 5,462,240     5,806,100 

 รวมงบกลาง 610,933.5 870,783.85 570,968.58 5,462,240     5,806,100 

 รวมงบกลาง 610,933.5 870,783.85 570,968.58 5,462,240     5,806,100 

 รวมแผนงานงบกลาง 610,933.5 870,783.85 570,968.58 5,462,240     5,806,100 

 รวมทุกแผนงาน 10,775,332.04 12,129,473.18 12,848,287.18 22,034,000     22,884,540 

  
 
 
 



45 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 

 อ าเภอ แมว่าง   จงัหวดัเชียงใหม ่

            ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้  22,884,540 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 9,532,970 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 5,483,340 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

  
   

เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ 
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 คน จ านวน 12 เดอืน  
รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 คน  
จ านวน 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ไดแ้ก ่ 
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  จ านวน 12 เดือน  
รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 คน 
 จ านวน 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก ไดแ้ก ่ 
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  จ านวน 12 เดือน  
รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 คน  
จ านวน 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน เลขานุการ
นายก อบต. จ านวน 12 เดือน  
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,713,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา อบต.  ไดแ้ก ่
ประธานสภา อบต. จ านวน 12 เดือน 
รองประธานสภา อบต. จ านวน 12 เดือน 
เลขานุการสภา อบต. จ านวน 12 เดือน 
สมาชกิสภา อบต. จ านวน 16 คน จ านวน 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,085,020 บาท 

  
   

เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 2,218,320 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงประจ าปีใหแ้ก ่ 
พนกังานสว่นต าบล ขององค์การบรหิารสว่นต าบลบา้น
กาด จ านวน 7 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 6,660 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานสว่น
ต าบล จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
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เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 132,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ประจ าต าแหน่งใหแ้ก ่
ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล เดือนละ 4,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน 
รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล เดือนละ 3,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน 
หวัหน้าส านกังานปลดั  เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่น 
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 675,040 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 53,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 3 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,776,030 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 408,030 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 256,030 บาท 

  

      

  (1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการคดัเลือก สอบ
คดัเลือกคณะกรรมการประเมนิผลความช านาญหรือความ
เชีย่วชาญผลงานทางวชิาการของพนกังานสว่นต าบล ผูข้อรบัการ
ประเมนิ เพือ่เลือ่นและแตง่ต ัง้พนกังานสว่นต าบล ใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัทีสู่งขึน้ ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิาร และต าแหน่งผู้
มีประสบการณ์ของ อปท. เป็นเงนิ 20,000 บาท 
(2)เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบั 
พนกังานสว่นทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)ส าหรบั
พนกังานสว่นต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
ก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่อาจจา่ยได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 236,030 บาท 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการและวนัหยดุราชการซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ
ปกตหิรืองานทีไ่มอ่าจท าในเวลาราชการได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น/เชา่ซ้ือบา้น ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ซึง่มี
สทิธเิบกิคา่เชา่บา้น ไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่
เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้ก ่
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล พนกังานสว่นต าบล และผูม้ีสทิธิ
เบกิไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2549) และหนงัสือกรมบญัชีกลาง  
ดว่นทีสุ่ด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่ 29 มถิุนายน  2559 
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คา่ใชส้อย รวม 1,833,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 768,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ดงัน้ี 
- คา่จา้งเหมาท าป้ายรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เป็น
เงนิ 30,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาจดัท าเอกสารเผยแพรข่อ้มูลและผลงานของ อบต.ใน
สือ่ประเภทตา่งๆเชน่ วทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพมิพ์ 
วารสาร แผน่พบั ป้ายประชาสมัพนัธ์ สิง่พมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ เป็นเงนิ 
30,000 บาท 
 - คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ ลา้งฟิล์มและอดัขยายรูป ฯลฯ เป็น
เงนิ 10,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ หรือเขา้ปกหนงัสือ
หรือเอกสารรูปเลม่อืน่ใด เป็นเงนิ  20,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิาร จา้งเหมาแรงงาน ใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือ
สิง่กอ่สรา้ง เป็นเงนิ 30,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคาร และรอบอาคาร
ส านกังาน อบต.บา้นกาด จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ108,000 บาท 
- คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั ตามสถานทีต่า่งๆ ภายใน อบต.
บา้นกาด จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 108,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป  จ านวน 4 คน  จ านวน 12 
เดือน เป็นเงนิ 432,000 บาท  
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9  
ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  (1) คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล 
เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบัคณะบุคคล   คา่รบัรอง
หมายถงึคา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์
เอกสาร คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรอง เพือ่เป็นคา่รบัรอง
ในการตอ้นรบับุคคล หรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดูงานและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบคุคล ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงนิ 
30,000 บาท 
(2) คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองใน
การประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบหรือ
หนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวา่ง 
อปท.กบั อปท.กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน คา่เล้ียงรบัรองหมายถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใชใ้นการเล้ียงรบัรองและ
คา่บรกิารอืน่ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยเกีย่วกบัการเล้ียงรบัรอง ในการ
ประชุม ท ัง้น้ีใหร้วมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ และเจา้หน้าทีท่ี ่
เกีย่วขอ้ง ซึง่เขา้รว่มประชุมดว้ย ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงนิ 
30,000 บาท 

 

 

      

  



48 

 

 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่เชา่พ้ืนทีร่บัฝากเว็บไซต์ และโดเมนเนมของ อบต.บา้นกาด จ านวน 15,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเชา่พ้ืนทีร่บัฝากเว็ปไซต์และโดเมน
เนมของ อบต.บา้นกาด เป็นรายปี 
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนา จ านวน 180,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ต าบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบั
เป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่
อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3 ) 
พ.ศ.2559  
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้นายกและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบลบา้นกาด 

จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และ 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหก้ารจดัการ 
เลือกต ัง้เป็นไปโดยสุจรติ เทีย่งธรรม เป็นไปดว้ยความสมานฉนัท ์
และประชาชนมีสว่นรว่มในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
โดยมีคา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ 
คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 
คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ปู้ ายประชาสมัพนัธ ์คา่จดัท าสือ่ตา่งๆ และ 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและประหยดั โดยถือปฏบิตัติามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0890.4/ว 3992 ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2556 และ 
ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0890.4/ 
468 ลงวนัที ่17 มกราคม 2556 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ 
จงัหวดั ขอ้ที ่ การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและ 
การใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การดา้นการเมือง
การบรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน๎าที ่98 ล าดบัที ่18 
 

      

  
    

โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บา้นกาด จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการ Big Cleaning Day ของ อบต.บา้นกาด โดยจา่ยเป็น
คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธค์า่
วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนิน
กจิกรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร หน้าที ่98 ล าดบัที ่16 
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โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการ อบต.
เคลือ่นที ่ประจ าปี 2561 เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ เป็นคา่
จดัการประชุม คา่จดัท าเอกสาร คา่อาหาร คา่จดัเก็บขอ้มลูเพือ่
จดัท าแผนพฒันา คา่ตอบแทน คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
และอุปกรณ์อืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810/ว 1413 ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2556 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิาร
จดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ดา้น
การเมืองบรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่96 ล าดบัที ่5  
 

      

  
    

โครงการก าจดัขยะอนัตรายชุมชน จ านวน 250,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการก าจดัขยะ
อนัตรายชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
ทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่95 ล าดบั
ที ่2 

      

  
    

โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานของ อบต.เพือ่พฒันาการจดัท าแผน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของ อบต.เป็นคา่จดัท าเอกสาร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่จดัเก็บขอ้มลูเพือ่จดัท าแผนพฒันา คา่ตอบแทน และ
คา่วสัดุและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและประหยดัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 1413 ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2556 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิาร
จดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนทีม่ีประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลโปรง่ใส และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ 
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ดา้นการเมืองบรหิาร แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่96 ล าดบัที ่ 6 
 

      

  
    

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่และการตดิตามประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่
และการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  เป็นคา่จดัการ
ประชุม คา่จดัท าเอกสาร คา่อาหารคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่
วสัดุและอปุกรณ์อืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 1413 ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2556 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิาร
จดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ดา้น
การเมืองบรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไปหน้าที ่96 ล าดบัที ่ 
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โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาต ิ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการปกป้อง 
สถาบนัส าคญัของชาต ิโดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร คา่ประชาสมัพนัธ ์คา่วสัดุอุปกรณ์
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่83 ล าดบัที ่ 
 

      

  
    

โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการรณรงคค์ดัแยก
ขยะในชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
ทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่95 ล าดบั
ที ่1 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชนของหมูบ่า้นในเขต
รบัผดิชอบต าบลบา้นกาด 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิสนบัสนบัสนุน
การจดัท าแผนชุมชนต าบลบา้นกาด เป็นคา่จดัการประชุม คา่จดัท า
เอกสาร  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุและอุปกรณ์อืน่ๆทีจ่ าเป็น
และประหยดั ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิาร
จดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ดา้น
การเมืองบรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่96 ล าดบัที ่2 

      

  
    

โครงการอบรมจรยิธรรม คุณธรรมของพนกังานสว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง ของ อบต.บา้นกาด 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการอบรมจรยิธรรม 
คุณธรรมของพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง 
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ คา่สมนาคุณวทิยากร เงนิรางวลั 
คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 
เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบั 
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่96 ล าดบั
ที ่4 
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกตกิรณีเป็นการจา้งเหมาซึง่มีท ัง้สิง่ของและ
คา่แรงงาน (คา่แรงมากกวา่สิง่ของ)และใหห้มายรวมถงึ
รายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 345,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ ตรายาง ฯลฯ หมายถงึรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของโดยสภาพมลีกัษณะใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลือง หมดไป แปร
สภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นเงนิ 40,000 บาท และใหห้มาย
รวมถงึรายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสือพมิพ์ ของ อบต.บา้นกาด 
เป็นเงนิ 10,000 บาท 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตา่งๆ เชน่ หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส ์สวติซ์ไฟฟ้า ปล ัก๊
ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ หมายถงึรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตทิีม่อีายุ
การใชง้านไมย่ืนนานหมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

      

  
   

วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวัตา่งๆ รวมถงึอปุกรณ์ใน
การท าความสะอาดส านกังานและศูนยฝึ์กอาชีพ เชน่ ไมก้วาด ไมถู้
พ้ืน น ้ายาลา้งหอ้งน ้าน ้ายาลา้งจาน  ฯลฯ 

      

  
   

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่ จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล ์เพลา ฯลฯ หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของโดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2)รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเช้ือเพลงิชนิดตา่งๆ เชน่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนั
ดีเซล น ้ามนัเครือ่ง เพือ่ใชก้บัรถจกัรยานยนต,์รถยนต ์เครือ่งตดั
หญา้ เครือ่งพน่หมอกควนัก าจดัยุง และใชใ้นกจิกรรมตา่งๆ ของ 
อบต.บา้นกาด ฯลฯโดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559  
 

      

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตา่งๆ เชน่ แอลกอฮอล์ ออกซเิจน น ้ายาตา่ง ๆ เลือด สายยางลูก
ยาง หลอดแกว้ เวชภณัฑ ์ฟิล์มเอกซเรย ์เคมีภณัฑ ์(รวม
ก ามะถนั กรด ดา่ง) ลวดเชือ่มเงนิ ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ตา่งๆ ส าลีและผา้พนัแผล หลอดเอกซเรย ์ชุดเครือ่งมือผา่ตดั ฯลฯ 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษ
เขียน โปสเตอร์  สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบนัทกึเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ วดิีโอเทป แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการ
ลา้ง อดั ขยาย ฯลฯ 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่บนัทกึขอ้มูล จานบนัทกึ
ขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มูล ตลบัผงหมกึ ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เน่ือง เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มูลชนิดตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกต็ต ์แบบฮาร์ดดสิก์ และ
เครือ่งอา่นขอ้มูลแบบตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์อืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ และใหห้มายรวมถงึรายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

      

  
   

วสัดุอืน่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ซึง่ไมเ่ขา้ลกัษณะวสัดุประเภท
หน่ึงประเภทใด แตม่ีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นกจิการของ
ทอ้งถิน่ เชน่ มเิตอร์น้า-ไฟ  ตะแกรงกนัสวะ หวัเชือ่มแกส๊ หวัวาล์ว
ปิด-เปิดแกส๊ ป้ายจราจร แผงก ัน้จราจร กระจกโคง้นูน ฯลฯ รวมถงึ
รายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
คา่สาธารณูปโภค 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 190,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชไ้ฟฟ้าส าหรบัอาคารทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบลบา้นกาดและอาคารทีอ่ยูใ่นความดูแลขององค์การบรหิาร
สว่นต าบลบา้นกาดตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559  

      

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาลส าหรบัอาคารทีท่ าการ
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
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คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 35,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบล
บา้นกาด 
 

      

  
   

คา่บรกิารไปรษณีย ์ จ านวน 15,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือดวงตราไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ 
คา่ธนาณตั ิ
 

      

  
   

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม เชน่ โทร
ภาพ โทรสาร คา่เทเล็กซ์ คา่วทิยุตดิตามตวัคา่วทิยุสือ่สาร คา่
สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต
และคา่สือ่สารอืน่ ๆ และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ให้
ไดม้าซึง่บรกิารดงักลา่ว และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้
บรกิาร 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 1,153,600 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ ์ รวม 353,600 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร จ านวน 18,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร จ านวน 1 เครือ่ง รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณฉบบัเดือน
มีนาคม ปี 2560  ดงัน้ี 
1) หมายถงึเครือ่ง  Facsimile  หรือโทรภาพ 
2) ความเร็วในการสง่เอกสารไมเ่กนิ 6 วนิาทตีอ่แผน่ 
3) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดสง่เอกสารข ัน้ต า่ 
 

      

  
    

โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 24000 บีทีย ู จ านวน 129,600 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ จ านวน 4 เครือ่ง ชนิดตดิผนงั (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000  บีทีย ูรายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑข์องส านกังบประมาณฉบบัเดือนมีนาคม ปี 2560  ดงัน้ี 
 1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 24000 บีทีย ู 
 2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ังั  
 3) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไมเ่กนิ 40,000 บีทีย ูตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
 4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ังัหน่วย
สง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกนั 
 5) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาค
ฝุ่นละออง และสามารถถอดลา้งท าความสะอาดได ้
- ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดตดิผนงั 
ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พ้ืน เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่รีะบบฟอกอากาศ 
 6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 7) การจดัซืือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ ใหเ้ป็นไปตามมติ
คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2533 แจง้ตามหนงัสือส านกั
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ที ่นร 0202/ว 4 ลง
วนัที ่11 มกราคม 2533 และตามมตคิณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิคร ังัที ่3/2539 (คร ัง้ที ่57) เมือ่
วนัที ่14  มถิุนายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยให้
พจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่ีประสทิธภิาพ
สูง (EER) นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา โดยใชห้ลกัการ
เปรียบเทียบคุณสมบตั ิคือ  
- ถา้จา้นวนบีทยีูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ทีน้่อย
กวา่ 
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- ถา้จ านวนบีทยีูไมเ่ทา่กนั ใหน้้าจา้นวนบีทยีูหารดว้ยจ านวนวตัต์ 
(บีทียตูอ่วตัต)์ ผลทีไ่ดค้ือคา่ EER ถา้คา่ของ EER สูง ถือวา่
เครือ่งปรบัอากาศมีประสทิธภิาพสูง สามารถประหยดัพลงังานได้
ดีกวา่ 
8) การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 
(1) แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดงัน้ี สวติช์ 1 ตวั 
ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกนิ 15 เมตร 
9) คา่ตดิต ังัเครือ่งปรบัอากาศ (กรณีตอ้งการแสดงคา่ตดิต ังัแยก
จากราคาเครือ่งปรบัอากาศ)  
(1) ชนิดต ังัพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไมต่ า่กวา่ 13,000 บีทีย ู4,000 บาท 
ขนาดไมต่ า่กวา่ 40,000 บีทีย ู5,500 บาท 
(2) ชนิดตูต้ ัง้พ้ืน 
ขนาดไมต่ า่กวา่ 33,000 บีทีย ู5,000 บาท 
ขนาดไมต่ า่กวา่ 42,000 บีทีย ู6,000 บาท 
(3) ชนิดตดิผนงั 

      

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณฉบบัเดือน
มีนาคม 2560  
 

      

  
    

โครงการจดัซ้ือโตะ๊และเกา้อี้ส าหรบัพนกังาน จ านวน 6,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อี้ส าหรบั
พนกังาน จ านวน 1 ชุด  โดยมลีกัษณะรายละเอียดท ั่วไป ดงั
ตอ่ไปนี 
- โตะ๊ท างานไมข้นาด 150/80/75 ซ.ม. มี 2 ลิน้ชกั หน้าโตะ๊
หนา 125 ม.ม. เคลือบดว้ยเมลามีน 
- เกา้อี้ท างานบนุวม มีลอ้ มีแขน มีกอ้นโยกและมีโชค๊ปรบั
ระดบั ขนาด 80/85/100-110 ซ.ม. 
เป็นครุภณัฑ์ทีน่อกเหนือบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ประจ าปี 2560 แตม่ีความจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้ง
จดัซ้ือ เน่ืองจากของเดมิช ารุดเสียหาย จงึไดแ้ตง่ต ัง้คณะกรรมการ
ก าหนดคุณลกัษณะและสืบราคา ตามค าส ั่งที ่372/2560 ลง
วนัที ่26  กรกฎาคม  2560 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ ทีม่ีลกัษณะโดยสภาพคงทน
ถาวรหรือตามปกตมิีอายุการใชง้านยนืนาน ไมส่ิน้เปลือง หมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไป ในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงครุภณัฑ ์
(2) รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ ่เชน่ เครือ่งบนิ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไม่
รวมถงึคา่บ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง 
(3) รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ 
(4) รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่  
คา่ภาษีคา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
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คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 800,000 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  
    

โครงการกอ่สรา้งร ัว้ของส านกังาน อบต.บา้นกาด จ านวน 800,000 บาท 

  

      

  เพือ่ท าการกอ่สรา้งร ัว้ของส านกังาน อบต.บา้นกาด ปรมิาณ
งาน ยาว 239.50 เมตร สูง 1.63 เมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาดก าหนด สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั
และการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่97 ล าดบั
ที ่8 

      

  
  

งบรายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

  
   

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ ซึง่
มใิชเ่พือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑท์ีด่นิ และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผลหรือพฒันา
ระบบตา่งๆขององค์การบรหิารสว่นต าบล เพือ่ใหก้ารท างานของ
องค์การบรหิารสว่นต าบลเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล บรรลุ
วตัถปุระสงค์เป็นคา่จา้งในการใหค้ าปรกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือ
คา่จา้งในการใหค้ าปรกึษาพฒันาระบบตา่งๆ 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  (1) อุดหนุนใหเ้ทศบาลต าบลแมว่าง 
ตามโครงการศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการซ้ือหรือการจา้งของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อ าเภอแมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่เพือ่
เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการการด าเนินงานของศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อ าเภอแมว่าง เป็น
เงนิ 50,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั
และการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล  สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ดา้นการเมือง
บรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่105 ล าดบัที ่1 
(2) อุดหนุนใหเ้ทศบาลต าบลแมว่าง 
ตามโครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย ประจ าปี พ.ศ.2561 เพือ่เป็น
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย ประจ าปี พ.ศ. 
2561 เป็นเงนิ 10,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิาร
จดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล  
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ดา้น
การเมืองบรหิาร แผนงานบรหิารงานท ั่วไป หน้าที ่105 ล าดบัที ่1 
(3) อุดหนุนใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบลดอนเปา 
ตามโครงการจดังานไมด้อกไมป้ระดบั ประจ าปี พ.ศ.2561 คร ัง้
ที ่42 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการจดังานไมด้อกไม้
ประดบั ประจ าปี พ.ศ.2561 คร ัง้ที ่42 เป็นเงนิ 30,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 
การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ดา้น
การเมืองบรหิาร แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
หน้าที ่101 ล าดบัที ่4 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 1,849,300 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,341,480 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,341,480 บาท 

  
   

เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,084,080 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบลขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลบา้นกาด จ านวน 4 อตัรา พรอ้มเงนิปรบัปรุงประจ าปี โดย
ค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 24,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานสว่น
ต าบล จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั องค์การ
บรหิารสว่นต าบลบา้นกาด โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่น 
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
l 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 167,400 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ
จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไว ้ไมเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวใหแ้ก ่พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 1 อตัราโดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน       

  
  

งบด าเนินงาน รวม 445,820 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 115,820 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 95,820 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)ส าหรบัพนกังานสว่น
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
อาจจา่ยได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 95,820บาท  
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการและวนัหยดุราชการซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ
ปกตหิรืองานทีไ่มอ่าจท าในเวลาราชการได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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คา่ใชส้อย รวม 260,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  

    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงในการ
เดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นทอ้งถิน่
และพนกังานจา้ง 

จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ต าบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบั
เป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่
อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่3 ) พ.ศ.2559 
 

      

  
    

โครงการคดัลอกโฉนดทีด่นิและสารบบขอ้มูลทีด่นิ จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่คดัลอกโฉนดทีด่นิและสารบบขอ้มูลทีด่นิ เพือ่ให้
ขอ้มลูในระบบทะเบียนทรพัย์สนิและแผนทีภ่าษีมีการปรบัปรุง
บนัทกึขอ้มูลอยา่งมีระบบ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูที่
ถูกตอ้ง ชดัเจน แมน่ย าในการจดัเก็บรายได ้พฒันาระบบใหท้นัตอ่
การน าไปใชป้ระโยชน์ และสะดวกตอ่การใชง้าน ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สนิ
ของ อปท. พ.ศ. 2550 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิาร
ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2561)  ยุทธศาสตร์ดา้นการเมืองการบรหิาร 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  หน้าที ่97 ล าดบัที ่15 
 

      

  
    

โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การช าระภาษี จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยการกระตุน้ใหผู้ช้ าระภาษีททีศันคตทิีด่ีตอ่การ
การช าระภาษี  เชน่ ระยะเวลา ข ัน้ตอนและวธิีการช าระภาษีและ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ โดยจา่ยเป็นคา่จา้งท าเอกสาร คา่สือ่
ประชาสมัพนัธ ์สิง่พมิพ์ตา่งๆ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการของ อปท. พ.ศ. 2542  และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 3431 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 
2552สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบ
บรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกั      
ธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองบรหิาร แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป หน้าที ่97 ล าดบัที ่14 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกตกิรณีเป็นการจา้งเหมาซึง่มีท ัง้สิง่ของและ
คา่แรงงาน (คา่แรงมากกวา่สิง่ของ)และใหห้มายรวมถงึ
รายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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คา่วสัด ุ รวม 70,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ ตรายาง ฯลฯ หมายถงึรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของโดยสภาพมลีกัษณะใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลือง หมดไป แปร
สภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ และใหห้มายรวมถงึรายจา่ยดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2)รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3)รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ หมกึพมิพ์
คอมพวิเตอร์ แผน่บนัทกึขอ้มูล เมาส ์แป้นพมิพ์ ฯลฯและใหห้มาย
รวมถงึ 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

      

  
  

งบลงทนุ รวม 62,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ ์ รวม 62,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร จ านวน 18,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร จ านวน 1 เครือ่ง รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณฉบบัเดือน
มีนาคม ปี 2560  ดงัน้ี 
1) หมายถงึเครือ่ง  Facsimile  หรือโทรภาพ 
2) ความเร็วในการสง่เอกสารไมเ่กนิ 6 วนิาทตีอ่แผน่ 
3) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดสง่เอกสารข ัน้ต า่ 
 

      

  
   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์       

  
    

โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เครือ่ง จ านวน 44,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  ส าหรบังานประมวลผล แบบ
ที ่1 (จอภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 2 เครือ่ง 
รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ปี 2560 ดงัน้ี 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
-- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยม ี
คุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 2 MB โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 6 MB ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
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1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 1GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 1GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่น
แผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถใน
การใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บ
ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มีชอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มีแป้นพมิพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

        
 

      

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิ โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่
สมนาคุณวทิยากร  คา่ประชาสมัพนัธ ์คา่วสัดุอุปกรณ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม แผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน หน้าที ่91 ล าดบัที ่6 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์ อบต.บา้น
กาด 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนศนูย์
ปรองดองสมานฉนัท ์อบต.บา้นกาด โดยจา่ยเป็น
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและ
ประหยดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่5การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และ
ความสงบสุขของประชาชน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.
2561-2564)ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชน หน้าที ่92 ล าดบัที ่9 
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งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 574,620 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 331,620 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 331,620 บาท 

  
   

เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 307,620 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบลขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลบา้นกาดจ านวน 1 อตัรา พรอ้มเงนิปรบัปรุงประจ าปี โดย
ค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 24,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานสว่น
ต าบล จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 243,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 18,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 18,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังาน
สว่นทอ้งถิน่เป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2557 เป็นเงนิ 18,000 บาท 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 225,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการท าแนวกนัไฟในเขตพ้ืนทีต่ าบลบา้นกาด จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการท าแนวกนัไฟโดยจา่ยเป็น 
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่
วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามหนงัสือ
กระทรวงการคลงัที ่กค 040906/ว 122 ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 
2546 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรม ของ อปท. พ.ศ. 2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั 
ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความมนัคงดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม แผนงานการรกัษาความสงบภายใน หน้าที ่95 ล าดบั
ที ่1 
 

      

  
    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
หมอกควนัและไฟป่าโดยจา่ยเป็นคา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
ทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั
ที ่กค 040906/ว 122 ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2546 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรม ของ อปท. พ.ศ. 2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความมนัคงดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม แผนงานการสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน หน้าที ่94 
ล าดบัที ่15ชุมชน หน้าที ่94 ล าดบัที ่1 
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โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางการจราจรในชว่งเทศกาลและวนั
ส าคญัตา่งๆ 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทาง
การจราจรในชว่งเทศกาลและวนัส าคญัตา่งๆเชน่ เทศกาลปี
ใหม ่เทศกาลสงกรานต ์เป็นตน้ โดยจา่ยเป็นคา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์คา่ยาและเวชภณัฑ ์คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 587 ลงวนัที ่1 มีนาคม 2556 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง 
ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สงัคม แผนงานการรกัษาความสงบภายใน หน้าที ่91 ล าดบัที ่5  
  

      

  
    

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัภยัและระวงัอคัคีภยั จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัภยัและ
ระวงัอคัคภียั โดยจา่ยเป็นคา่ฝึกอบรมซอ้มแผนเป็นคา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่ยาและ
เวชภณัฑ ์คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและ
ประหยดั ตามหนงัสือกระทรวงการคลงัที ่กค 040906/ว 122 ลง
วนัที ่27 ธนัวาคม 2546 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความ
ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สงัคม แผนงานการรกัษาความสงบภายใน หน้าที ่91 ล าดบัที ่4 
  

      

  
    

โครงการเพิม่จ านวนสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน อบต.บา้นกาด 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการเพิม่จ านวนสมาชกิอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อบต.บา้นกาด โดยจา่ยเป็นคา่ฝึกอบรม
ความรู ้เป็นคา่สมนาคุณวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ยาและเวชภณัฑ ์คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่
จ าเป็นและประหยดั ตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค 
040906/ว 122 ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2546 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ. 2557 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การ
เสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม แผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน หน้าที ่91 ล าดบัที ่2  

      

  
    

โครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัภยัและการป้องกนัภยัแกป่ระชาชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัภยั
และการป้องกนัภยัแกป่ระชาชน โดยจา่ยเป็นคา่ฝึกอบรมเพือ่
สง่เสรมิความรู ้เป็นคา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่ยาและเวชภณัฑ ์คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามหนงัสือ
กระทรวงการคลงั ที ่กค 040906/ว 122 ลง
วนัที ่27 ธนัวาคม 2546 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 
2557สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความ
ม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สงัคม แผนงานการรกัษาความสงบภายใน หน้าที ่91 ล าดบัที ่3 
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แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 953,550 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 691,500 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 691,500 บาท 

  
   

เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 649,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบลขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลบา้นกาด จ านวน 2 อตัรา พรอ้มเงนิปรบัปรุงประจ าปี โดย
ค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกอง
การศกึษา องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด โดยค านวณตัง้จา่ย
ไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่น 
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 262,050 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 66,050 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 55,050 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)ส าหรบัพนกังานสว่น
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
อาจจา่ยได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 55,050 บาท 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่
พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
และวนัหยดุราชการ ซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการปกตหิรือ
งานทีไ่มอ่าจท าในเวลาราชการได ้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 6,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้ก ่
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล พนกังานสว่นต าบล และผูม้ีสทิธิ
เบกิไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2549) และหนงัสือกรมบญัชีกลาง  
ดว่นทีสุ่ด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่ 29 มถิุนายน  2559 
 
 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 123,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  - คา่จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ หรือเขา้ปกหนงัสือ
หรือเอกสารรูปเลม่อืน่ใด เป็นเงนิ  3,000 บาท 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  

    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ 
คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนาของพนกังานสว่นทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง 

จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ต าบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบั
เป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่
อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่3 ) พ.ศ.2559 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกตกิรณีเป็นการจา้งเหมาซึง่มีท ัง้สิง่ของและ
คา่แรงงาน (คา่แรงมากกวา่สิง่ของ)และใหห้มายรวมถงึ
รายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 73,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ไม้
บรรทดั ยางลบ ตรายาง ฯลฯ หมายถงึรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของโดยสภาพมลีกัษณะใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลือง หมดไปแปร
สภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นเงนิ 28,400  บาท และใหห้มาย
รวมถงึ 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3)รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- เพือ่จา่ยเป็นคา่บอกรบัวารสารสิง่พมิพ์ตา่งๆ 
ส าหรบัทีอ่า่นหนงัสือพมิพ์ หมูท่ี ่1,2,3,7,9 
เป็นเงนิ 21,600 บาท 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษ
เขียน โปสเตอร์  สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบนัทกึเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ วดิีโอเทป แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการ
ลา้ง อดั ขยาย ฯลฯ 
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่บนัทกึขอ้มูล จานบนัทกึ
ขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มูล ตลบัผงหมกึ ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เน่ือง เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มูลชนิดตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกต็ต ์แบบฮาร์ดดสิก์ และ
เครือ่งอา่นขอ้มูลแบบตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์อืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ และใหห้มายรวมถงึรายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 1,617,970 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 461,040 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 461,040 บาท 

  
   

เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 221,760 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบลขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลบา้นกาด จ านวน 1 อตัรา พรอ้มเงนิปรบัปรุงประจ าปี โดย
ค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 239,280 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 616,930 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 38,630 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 38,630 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบั 
พนกังานสว่นทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)ส าหรบั
พนกังานสว่นต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
ก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่อาจจา่ยได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 38,630 บาท 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 353,300 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคาร และรอบอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ  จ านวน 12 เดือน  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 
2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เป็นเงนิ 108,000 บาท 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อกสถานทีข่องศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ใหมป่างเตมิ 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อก
สถานทีข่องศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ เป็นคา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์คา่ยานพาหนะ คา่วสัดแุละ
อุปกรณ์อืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ.2542 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การศกึษาศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่84 ล าดบัที ่8 
 

      

  
    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 205,300 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือจดัจา้งอาหารกลางวนัใหแ้ก ่ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก บา้นใหมป่างเตมิ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวนัที ่14 มถิุนายน 2560 เป็น
เงนิ 156,000 บาท  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การ
เสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษาศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ หน้าที ่84 ล าดบัที ่8 "ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่
ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่” 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอนรายหวั อตัราคนละ 1,700 
บาทตอ่ปี เป็นเงนิ 49,300 บาท ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัที ่14 มถิุนายน 2560 "ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรร
จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่” 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 212,000 บาท 

  
   

วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวัตา่งๆ รวมถงึอปุกรณ์ใน
การท าความสะอาดส านกังานและศูนยฝึ์กอาชีพ เชน่ ไมก้วาด ไมถู้
พ้ืน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า น ้ายาลา้งจาน  ฯลฯ 
 

      

  
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 192,000 บาท 

  

      

  - ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นใหมป่างเตมิ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัที ่14 มถิุนายน 2560 เป็นเงนิ 112,000 บาท หน้าที ่  84 
ล าดบัที ่1  
- ใหแ้กศู่นยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัที ่14 มถิุนายน 2560 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การศกึษาศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่84 ล าดบัที ่2 เป็นเงนิ 80,000 
บาท  (ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน)  "ท ัง้น้ี จะ
เบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่" 
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คา่สาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชไ้ฟฟ้าส าหรบัอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหม่
ปางเตมิ 
 

      

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 3,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาลส าหรบัอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ       

  
  

งบลงทนุ รวม 213,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ ์ รวม 13,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่       

  
    

โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี จ านวน 13,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี  (LED TV) จ านวน 1 เครือ่ง 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณฉบบั
เดือนมีนาคม ปี 2560 ดงัน้ี  
1) ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution) 1920*1080  พกิเซล 
2) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพข ัน้ต า่  32   น้ิว 
3) แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) ชอ่งตอ่ HDMI  ไมน้่อยกวา่ 2 ชอ่งสญัญาณ เพือ่การเชือ่มตอ่
สญัญาณภาพและเสียง 
5)ชอ่งตอ่ USB ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่งสญัญาณ รองรบั
ไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์  
6) มีตวัรบัสญัญาณ Digital ในตวั 
 

      

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 200,000 บาท 

  
   

อาคารตา่ง ๆ       

  
    

โครงการกอ่สรา้งโรงอาหารของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการด าเนินโครงการกอ่สรา้งโรงอาหาร
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ โดยจา่ยเป็นคา่จา้งเหมา
แรงงาน คา่วสัด ุคา่วสัดุและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและประหยดัใน
การด าเนินกจิกรรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ.
2542  ปรมิาณงาน กวา้ง 4.6 เมตร ยาว 16 เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาดก าหนด  สอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ 
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 
2561-2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
แผนงานการศกึษา หน้าที ่84 ล าดบัที ่5 
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งบเงนิอุดหนุน รวม 327,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน รวม 327,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 327,000 บาท 

  

      

  (1) อุดหนุนโรงเรียนบา้นใหมป่างเตมิ โครงการอาหาร
กลางวนั เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัใหแ้ก ่เด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นใหมป่างเตมิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  เป็น
เงนิ 256,000 บาท สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การ
เสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษาศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ หน้าที ่84 ล าดบัที ่8  (ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน) "ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการ
จดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่"  
2) อุดหนุนโรงเรียนบา้นใหมป่างเตมิ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ เป็นเงนิ 50,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัขอ้ที ่3 การ
เสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมแผนงานการศกึษา หน้าที ่103 
ล าดบัที ่1  
(3) อุดหนุนโรงเรียนบา้นใหมป่างเตมิ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการสง่เสรมิพฒันาการของเด็กปฐมวยั เป็น
เงนิ 21,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดัขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมแผนงาน
การศกึษา หน้าที ่104 ล าดบัที ่ 7  

      

  
 

แผนงานสาธารณสุข 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 30,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
   

คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ดงัน้ี 
- คา่จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับา้    เป็นเงนิ 15,000 บาท 
- คา่จดัซ้ือน ้ายาก าจดัยุงทรายอะเบท        เป็นเงนิ 15,000 บาท 
 

      

  แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,222,930 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 660,180 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 660,180 บาท 

  
   

เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 618,180 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงประจ าปี ใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล ขององค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด จ านวน 2 อตัรา โดย
ค านวณตัง้จา่ยไว ้
ไมเ่กนิ 12 เดือน 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบรหิารสว่น
ต าบลบา้นกาด โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่น 

ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 
(ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
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งบด าเนินงาน รวม 414,450 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 118,450 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 67,450 บาท 

  

      

  - เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจงานจา้งโครงการ
กอ่สรา้งตา่งๆ ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด เป็น
เงนิ 15,000 บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน
อืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 52,450 บาท 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังาน
สว่นต าบลและพนกังานจ้างและลูกจ้างทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการและวนัหยุดราชการซึง่เป็นงานเร่งดว่นนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานทีไ่มอ่าจท าในเวลาราชการได ้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่เชา่บา้น/เชา่ซ้ือบา้น ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ซึง่มี
สทิธเิบกิคา่เชา่บา้น ไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่เชา่
บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบั
ที ่3) พ.ศ.2559 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล และผูมี้สทิธเิบกิได ้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2549) และหนงัสือ
กรมบญัชีกลาง ดว่นทีสุ่ด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่ 29 
มถิุนายน  2559 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 128,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 63,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ดงัน้ี 
- คา่จ้างเหมาบรกิารล้างฟิล์มและอดัขยายรูป เป็นเงนิ 3,000 บาท 
- คา่จ้างเหมาบรกิารถา่ยเอกสารแบบแปลนตา่งๆ เป็น
เงนิ 10,000 บาท 
- คา่จ้างเหมาท าป้ายรณรงคแ์ละป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เป็น
เงนิ 20,000 บาท 
- คา่จ้างเหมาบรกิาร จ้างเหมาแรงงาน ใหผู้ร้บัจา้งกระท าการอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือ
สิง่กอ่สรา้ง เป็นเงนิ 30,000 บาท ตามหนงัสือกระทรวงกระ
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง
หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงนิคา่จ้างเหมาบรกิารขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
 

      

  
   

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ต าบล พนกังานจ้าง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบัเป็น
คา่เบ้ียเล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศ
ยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ 
คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3 )พ.ศ.2559 
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกตกิรณีเป็นการจา้งเหมาซึง่มีท ัง้สิง่ของและ
คา่แรงงาน (คา่แรงมากกวา่สิง่ของ)และใหห้มายรวมถงึ
รายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 168,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของทีเ่ป็นวสัดุโดยสภาพและวสัดคุงทน
ถาวร เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ เป็นเงนิ 40,000 บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่บอกรบัหนงัสอืและวารสารตา่งๆ ดา้นชา่ง เป็น
เงนิ 2,000 บาท 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตา่งๆ เชน่ หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส ์สวติซ์ไฟฟ้า ปล ัก๊
ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ หมายถงึรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตทิีม่อีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
   

วสัดุกอ่สรา้ง จ านวน 46,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เชน่ ไม้
ตา่งๆ สี ปูนซีเมนต ์อฐิ กระเบื้อง สงักะส ีทราย แผน่
เหล็ก เสา เหล็กเสน้ ฯลฯ สาหรบัใชใ้นการซอ่มแซมอาคาร
ส านกังานและอาคารสถานทีส่ิง่กอ่สรา้งอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล และหมายถงึรายจา่ย
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือ
ตามปกตทิีม่ีอายุการใชง้านไมย่ืนนาน หมดไปหรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่บนัทกึขอ้มูล จานบนัทกึ
ขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มูล ตลบัผงหมกึ ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เน่ือง เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มูลชนิดตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกต็ต ์แบบฮาร์ดดสิก์ และ
เครือ่งอา่นขอ้มูลแบบตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์อืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ และใหห้มายรวมถงึรายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2) รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุด ไมเ่กนิ 20,000 บาท 
(3)รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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วสัดุส ารวจ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหลกั ไมไ้ผ ่สีสเปรย ์ตะป ูฯลฯ และใหห้มาย
รวมถงึรายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2)รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 148,300 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ ์ รวม 148,300 บาท 

  
   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์       

  
    

โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 44,000 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 2 เครือ่ง รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ เดือนเมษายน ปี 2560 ดงัน้ี 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 2 MB โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 6 MB ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 1GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 1GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่น
แผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถใน
การใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บ
ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มีชอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base -T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มีแป้นพมิพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
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โครงการจดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ จ านวน 4,300 บาท 

  

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เดือนเมษายนปี 2560  
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มีชอ่งเชือ่มตอ่(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกวา่จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ ทีม่ีลกัษณะโดยสภาพคงทน
ถาวรหรือตามปกตมิีอายุการใชง้านยนืนาน ไมส่ิน้เปลือง หมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไป ในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงครุภณัฑ ์
(2) รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ ่เชน่ เครือ่งบนิ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไม่
รวมถงึคา่บ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง 
(3) รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ 
(4) รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่  
คา่ภาษีคา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 

      

  
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 417,100 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 80,000 บาท 

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยคา่บารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิทีช่ ารุดเสียหายและ
เสือ่มสภาพเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิโดยมลีกัษณะเป็น
การจา้งผูร้บัจา้งด าเนินการหรือเป็นการจา้งเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกใหด้ าเนินการ เชน่ ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 80,000 บาท 

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตา่งๆ เชน่ หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส ์สวติซ์ไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ล าโพง
ไมโครโฟน ฯลฯ หมายถงึรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตทิีม่ีอายุการใชง้าน
ไมย่ืนนาน หมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึ
รายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
(2)รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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งบลงทนุ รวม 257,100 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 257,100 บาท 

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

  
    

โครงการปรบัปรุง บ ารุงรกัษาถนน ในเขตพ้ืนที ่ต.บา้นกาด จ านวน 257,100 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาถนนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การ
บรหิารสว่นต าบลบา้นกาด 
 

      

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 190,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 190,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการบรหิารจดัการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนเชงิคุณธรรม
ประจ าต าบลบา้นกาด (ศูนย์ MEC) 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการบรหิาร
จดัการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนเชงิคุณธรรมประจ าต าบลบา้น
กาด (MEC)โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร คา่ประชาสมัพนัธ ์และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรม ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่2 การสง่เสรมิการเกษตร การผลติสนิคา้ชุมชน การ
ลงทุนสูส่ากล สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ  แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชุมชน หน้าที ่81 ล าดบัที ่1  

      

  
    

โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ โดยจา่ย
เป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์ คา่วสัด ุอุปกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น
และประหยดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการของ อปท.พ.ศ.2542 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง
ของชุมชน หน้าที ่94 ล าดบัที ่ 

      

  
    

โครงการลดการเผา ลดหมอกควนั และลดโลกรอ้น จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการลดการเผา ลดหมอกควนั และลด
โลกรอ้น โดยจา่ยเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  คา่
วสัด ุอุปกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการของ อปท.พ.ศ.2542 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคงดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน หน้าที ่93 ล าดบัที ่1 
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โครงการสง่เสรมิกจิกรรมศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนต าบลบา้น
กาด 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิกจิกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครวัในชุมชนต าบลบา้นกาด โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและ
ประหยดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั 
ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสุข
ของประชาชน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน หน้าที ่90 ล าดบัที ่1 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพแกส่ตรีในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
แกส่ตรีในชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์คา่วสัดุ
อุปกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท.
พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้ง
ความม ั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสขุของประชาชน 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน หน้าที ่90 
ล าดบัที ่2 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการสง่เสรมิและ
พฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชนโดยจา่ยเป็นคา่อาหาร 
คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุอปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและ
ประหยดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั 
ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสุข
ของประชาชน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน หน้าที ่90 ล าดบัที ่3 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 170,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 170,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนต าบลบา้นกาด จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการแขง่ขนักฬีาประชาชน
ต าบลบา้นกาด โดยจา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร  
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นและประหยดั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2559 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้ง
ความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสาธารณสขุ แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ หน้าที ่86 ล าดบัที ่3 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนนกักีฬาของต าบลบา้นกาดเขา้รว่มแขง่ขนั
กีฬาในระดบัตา่งๆ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนนกักีฬา
ของต าบลบา้นกาดเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาในระดบัตา่งๆโดยจา่ยเป็น
คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่พาหนะรบั-สง่ คา่วสัดุอปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่
จ าเป็นและประหยดั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การ
เสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่86 ล าดบัที ่4 
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 265,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 165,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 165,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ ซึง่เป็นวนัส าคญัทางราชการ งานรฐัพธีิ 
และงานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการจดังานตา่งๆ ซึง่เป็นวนัส าคญั
ทางราชการ งานรฐัพธิ ีและงานประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ เชน่ วนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัปิยมหาราช ฯลฯ โดย
จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือผา้แพร ผา้ริว้ ธงชาต ิป้ายสญัลกัษณ์ ดอกไม ้
กระเชา้ดอกไม ้คา่วสัดุ อุปกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมาบรกิาร ตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
และประหยดั  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา
เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2559 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้ง
สงัคมใหม้คีุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
หน้าที ่83 ล าดบัที ่4 
 

      

  
    

โครงการธรรมะเพือ่ประชาชน จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการธรรมะเพือ่ประชาชนโดยจา่ย
เป็นคา่ปจัจยัไทยทาน คา่วสัดุอปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
และประหยดั ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 1347 ลงวนัที ่19 พฤษภาคม 2541 และตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท ว 3722 ลง
วนัที ่10 สงิหาคม 2555 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่83 ล าดบัที ่1 

      

  
    

โครงการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่การอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ คา่
สมนาคุณวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและประหยดั ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3722 ลงวนัที ่10 สงิหาคม 
2555 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้ง
สงัคมใหม้คีุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
หน้าที ่83 ล าดบัที ่2 
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โครงการรดน ้าด าหวัป๋ีใหมเ่มืองตามประเพณีสงกรานต์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรดน ้าด าหวัป๋ีใหมเ่มืองตาม
ประเพณีสงกรานต ์โดยจา่ยเป็นคา่ตกแตง่สถานที ่คา่รางวลัการ
แขง่ขนั คา่วสัดุอุปกรณ์ในการแขง่ขนั คา่เครือ่งด าหวั คา่วสัดุ
อุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น และประหยดั  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน 
การจดัการแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่83 ล าดบัที ่3 
  

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  (1) อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอแมว่าง 
โครงการสง่เสรมิและเทดิทูนในพระมหากรุณาธคิุณ เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัรฐัพธิีตา่งๆ เชน่ วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 12 สงิหาคม,วนัจกัรี วนัฉตัรมงคล ฯลฯ เป็น
เงนิ 35,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   หน้าที ่101 ล าดบัที ่1 
  

      

  
   

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 65,000 บาท 

  

      

  1) อุดหนุนวดับา้นใหมป่างเตมิ หมูท่ี ่1 โครงการสรงน ้าครูบาเจา้
ศรีวชิยั เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีสรงน ้าครูบา
เจา้ศรีวชิยั เป็นเงนิ   30,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การ
เสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ หน้าที ่101 ล าดบัที ่8 
2) อุดหนุนวดัโสภาราม (วดัหวัฝาย)  หมูท่ี ่2  โครงการสรงน ้า
พระธาตุเชียงลม เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีสรง
น ้าพระธาตุเชียงลม เป็นเงนิ   30,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การ
เสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ หน้าที ่101 ล าดบัที ่6 
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3) อุดหนุนวดัโสภาราม (วดัหวัฝาย)  หมูท่ี ่2 โครงการตกับาตรเท
โว เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีท าบุญตกับาตรเท
โว เป็นเงนิ 5,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ี
คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่101 ล าดบั
ที ่7 
 

 
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 55,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่วภายในต าบล จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิและพฒันา
สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในต าบล โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหาร
วา่ง และเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์คา่วสัดุอุปกรณ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการ ของ อปท.พ.ศ. 2542 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคงดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 
2561-2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ หน้าที ่95 ล าดบัที ่
1  

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  (1) อุดหนุนส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม ่
โครงการสง่เสรมิกระบวนการเรียนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่
ของประชาชน เป็นเงนิ 5,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ี
คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ  หน้าที ่102 ล าดบัที ่5  
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แผนงานการเกษตร 

  
 

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 110,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 110,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการของศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบา้นกาด 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการด าเนินงานของศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบา้นกาดโดยจา่ยเป็นคา่วสัดุ
อุปกรณ์ กลา้พืชผกั ปุ๋ ย คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร แผนงานการเกษตร หน้าที ่99 ล าดบัที ่1 
 

      

  
    

โครงการเพิม่พูนความรูเ้พือ่พฒันาการเกษตรอยา่งย ั่งยืน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการเพิม่พูนความรู ้เพือ่
พฒันาการเกษตรอยา่งย ั่งยืน โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์กลา้
พืชผกั ปุ๋ ย คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่
สมนาคุณวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรม ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่2 การสง่เสรมิการเกษตร การผลติสนิคา้ชุมชน การ
ลงทุนสูส่ากล สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ แผนงาน
การเกษตร หน้าที ่80 ล าดบัที ่1 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิการผลติพืชผกัปลอดภยัและปลอดสารพษิ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการผลติพืชผกัปลอดภยัและ
ปลอดสารพษิ โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ ตน้ไม ้กลา้
พืชผกั ปุ๋ ย คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่
สมนาคุณวทิยากรคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่
จ าเป็นและประหยดัในการด าเนินกจิกรรม ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่2 การสง่เสรมิการเกษตร การผลติสนิคา้ชุมชน การ
ลงทุนสูส่ากล สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ แผนงาน
การเกษตร หน้าที ่80 ล าดบัที ่2 
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งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 30,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

โครงการปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณะและป่าชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมใ้นที่
สาธารณะและป่าชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่กลา้ตน้ไมค้า่ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่และ
คา่วสัดุอปุกรณ์อืน่ๆทีจ่ าเป็นและประหยดัตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคงดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งย ั่งยนื สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.
2561-2564)ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน หน้าที ่94 ล าดบัที ่11 

      

  แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 5,806,100 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 5,806,100 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 5,806,100 บาท 

  
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 60,900 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนัประกนัสงัคมของพนกังานจา้งของ
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกาด ในสว่นของนายจา้งในอตัรา
รอ้ยละหา้ของคา่จา้ง ตามพ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ. 2553 ตาม
ประกาศพนกังานเทศบาล/อบต.เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบั
พนกังานจา้ง (ฉบบัที ่3)ขอ้ 33 และตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. 
ก.ท. ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22  มกราคม  
2557  

      

  
   

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 3,769,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั  
ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชนเปลีย่นแปลง สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม  แผนงานงบกลาง  หน้าที ่ 
88 ล าดบัที ่ 1 (ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน) 
              

      

  
   

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร จ านวน 1,344,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพผูพ้กิาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเบี้ยความพกิารใหค้นพกิาร ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความ
ม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชนเปลีย่นแปลง 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  แผนงานงบกลาง  หน้าที ่ 88 ล าดบัที ่ 2   
(ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน)          
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เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพ  ขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชนเปลีย่นแปลง สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม  แผนงานงบกลาง  หน้าที ่ 
88 ล าดบัที ่ 3   (ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน) 
              

      

  
   

ส ารองจา่ย จ านวน 359,330 บาท 

  

      

   เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเรง่ดว่น ซึง่ไมส่ามารถ
คาดการณ์   ลว่งหน้าได ้เชน่การเกดิสาธารณภยัตา่งๆ เชน่ 
อุทกภยั อคัคภียั วาตภยั  ภยัหนาว ฯลฯ หรือกรณีทีม่ีความ
จ าเป็นตอ้งจา่ยนอกเหนือจากงบประมาณ     ทีต่ ัง้จา่ยไว ้หรือเพือ่
ป้องกนัความเดือดรอ้นใหแ้กป่ระชาชน หรือกรณีทีม่ี     หนงัสือส ั่ง
การใหเ้บกิจา่ยจากเงนิประเภทน้ีตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการต ัง้       
งบประมาณเพือ่การชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง
องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล 
พ.ศ.2543 หลกัเกณฑ์การใชจ้า่ยเงนิทดรองราชการ เพือ่ชว่ยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวนัที ่12 
มีนาคม 2545  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1672  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2557 
 

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จ านวน 55,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพของ อบต. 
บา้นกาด ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารสาธารณสุขทีไ่ดร้บั
จากกองทนุหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลง
วนัที ่30 พฤษภาคม 2557 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การสรา้งความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุข  ของ
ประชาชน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ 2561-2564)              
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข   แผนงานงบกลาง  
หน้าที ่85 ล าดบัที ่1 
 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 127,670 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่  (กบท.) ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 
โดยใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบลต ัง้จา่ย   ในอตัรารอ้ยละ 1 ของ
ประมาณการรายรบั โดยไมร่วมรายไดจ้ากพนัธบตัร   เงนิกู ้เงนิที่
มีผูอุ้ทศิให ้และเงนิอุดหนุนทุกชนิด ตามหนงัสือส านกังาน          
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 
0808.5/ว 28 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม  2559   
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ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย 
 

แผนงาน 
                                           
                                                            

 งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การ 
ศกึษา 

แผน 
งาน

สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา  
วฒันธรรม
และนนัทนา 

การ 

แผนงาน
การ 
เกษตร 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 55,000                 55,000 

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 90,000         
 

      90,000 

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 60,900                 36,210 

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 3,769,200         3,769,200 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

127,670                 127,670 

ส ารองจา่ย 359,330                 359,330 

เบีย้ยงัชีพคนพิการ 1,344,000         1,344,000 

งบบคุลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

  42,120               42,120 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  1,713,600               1,713,600 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารสว่น
ต าบล 

  86,400               86,400 

เงนิเดือนนายก/รองนายก   514,080               514,080 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายก 

  42,120               42,120 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   842,440   239,280           1,081,720 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน   30,660 24,000              54,660 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง   77,000               77,000 

เงนิเดือนพนกังาน   3,302,400 307,620  871,260   618,180       5,099,460 

เงนิประจ าต าแหน่ง   
 

174,000 
  

42,000 
  

42,000 
    

  258,000 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ตอบแทน เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร   90,000   6,000   10,000        106,000 

  
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แก ่อปท. 

  351,850 18,000  93,680   67,450       530,980 
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แผนงาน 
   
งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ตอบแทน 
คา่เช่าบา้น   42,000       36,000        78,000 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ 

  40,000   5,000   5,000       50,000 

งบด าเนิน 
งาน 
 
 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

  768,000   111,000   63,000       942,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง
และพธิีการ 

  60,000               60,000 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

คา่เช่าพื้นทีร่บัฝากเว็บไซต์ 
และโดเมนเนมของ อบต.
บา้นกาด 

  15,000               15,000 

คา่ใช้จา่ยในการจดังานตา่งๆ 
ซึง่เป็นวนัส าคญัทางราชการ 
งานรฐัพธิี และงานประเพณี
วฒันธรรมท้องถิน่ 

              50,000   50,000 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ
ของศูนย์ถา่ยทอดทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบลบา้น
กาด 

                50,000 50,000 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการส าหรบัเป็นคา่เบีย้
เลี้ยง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั 
และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการ
เดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนาของพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง 
 

  260,000   70,000   35,000       365,000 

โครงการ Bic Cleaning 
Day ของ อบต.บา้นกาด 

  30,000               30,000 

คา่ใช้จา่ยในการจดัการ
เลือกต ัง้นายกและสมาชิกสภา 
อบต.บา้นกาด 

 350,000        350,000 
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แผนงาน 
   
 
งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบด าเนิน 
งาน 
 
 

คา่ใช้สอย 

โครงการ อบต.เคลือ่นที ่
ประจ าปี 2561 

  20,000               20,000 

โครงการแขง่ขนักฬีา
ประชาชนต าบลบา้นกาด 

              120,000   120,000 

โครงการคดัลอกโฉนดทีด่ิน
และสารบบขอ้มลูทีด่ิน 

  90,000               90,000 

โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐาน
ของ อบต.เพือ่พฒันาการ
จดัท าแผน 

  10,000               10,000 

โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัษา
แผน่ดิน 

  
 

        
    

50,000  
    50,000 

โครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่และการตดิตาม
ประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

  10,000               10,000 

โครงการท าแนวกนัไฟในเขต
พื้นทีต่ าบลบา้นกาด 

    10,000             10,000 

โครงการธรรมะเพือ่
ประชาชน 

              5,000   5,000 

โครงการรณรงค์คดัแยกขยะ
ในชุมชน 

    50,000             50,000 

โครงการบริหารจดัการศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนเชิง
คณุธรรมประจ าต าบลบา้น
กาด (ศูนย์ MEC) 

            50,000     50,000 

โครงการปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาติ 

  30,000               30,000 

โครงการก าจดัขยะอนัตราย
ชุมชุน 

 250,000        250,000 

โครงการปลูกตน้ไมใ้นที่
สาธารณะและป่าชุมชน 

                30,000 30,000 

           



84 

 

 

                                                          แผนงาน 
   
งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ใช้สอย 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ 

    40,000        
 

    40,000 

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตุทางการจราจร
ในช่วงเทศกาลและวนัส าคญั
ตา่งๆ 

    15,000             15,000 

โครงการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่
การอนุรกัษ์วฒันธรรมและ
ประเพณีท้องถิน่ 

              10,000   10,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั
ภยัและระวงัอคัคภียั 

    50,000             50,000 

โครงการเพิ่มจ านวนสมาชิก
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน อบต.บา้นกาด 

    50,000             50,000 

โครงการเพิ่มพูนความรูเ้พือ่
พฒันาการเกษตรอยา่งย ั่งยืน 

                30,000 30,000 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์การช าระภาษี 

  50,000               50,000 

โครงการรดน ้าด าหวัป๋ีใหม่
เมอืงตามประเพณีสงกรานต์ 

              100,000   100,000 

โครงการลดการเผา ลดหมอก
ควนั และลดโลกรอ้น 

            30,000     30,000 

โครงการสง่เสริม สนบัสนุน
การจดัท าแผนชุมชนของ
หมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบ
ต าบลบา้นกาด 

  5,000               5,000 

โครงการสง่เสริม สนบัสนุน
นกักฬีาของต าบลบา้นกาด
เขา้รว่มแข่งขนักฬีาในระดบั
ตา่งๆ 

              50,000   50,000 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาหมอกควนัและไฟป่า 

  50,000       50,000 
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                                                          แผนงาน 
   
งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ใช้สอย 

โครงการสง่เสริมการผลติ
พืชผกัปลอดภยัและปลอด
สารพษิ 

                30,000 30,000 

โครงการสง่เสริมการเรียนรู้
นอกสถานทีข่องศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นใหมป่างเติม 

      
40,000 

          
40,000 

โครงการสง่เสริมกจิกรรม
ศูนย์พฒันาครอบครวัใน
ชุมชนต าบลบา้นกาด 

            20,000     20,000 

 โครงการสง่เสริมความรู้
เกีย่วกบัภยัและการป้องกนั
ภยัแกป่ระชาชน 

    50,000             50,000 

โครงการสง่เสริมและพฒันา
ศกัยภาพแกส่ตรีในชุมชน 

            20,000     20,000 

โครงการสง่เสริมและพฒันา
ศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

            20,000     20,000 

โครงการสง่เสริมและพฒันา
สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในต าบล 

              50,000   50,000 

โครงการสง่เสริมและ
สนบัสนุนศูนย์ปรองดอง
สมานฉนัท์ อบต.บา้นกาด 

    20,000             20,000 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ย
การบรหิารสถานศกึษา 

      205,300           205,300 

โครงการอบรมจรยิธรรม 
คณุธรรมของพนกังานสว่น
ต าบลและพนกังานจา้ง ของ 
อบต.บา้นกาด 

  5,000               5,000 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 
 
 

  90,000  50,000  110,000    250,000 
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                                                          แผนงาน 
   
 
งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้ง
ความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบด าเนิน 
งาน 

คา่วสัดุ 

วสัดุยานพาหนะและขนสง่   15,000               15,000 

วสัดุคอมพิวเตอร์   80,000   20,000   25,000       125,000 

วสัดุส ารวจ           20,000       20,000 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   25,000       115,000       140,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่   120,000               120,000 

วสัดุงานบา้นงานครวั   30,000   20,000           50,000 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์   15,000     30,000         45,000 

คา่อาหารเสริม (นม)       192,000           192,000 

วสัดุกอ่สรา้ง           46,000       46,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่   20,000   3,000           23,000 

วสัดุส านกังาน   90,000   50,000   42,000       182,000 

วสัดุอืน่   20,000               20,000 

งบด าเนิน 
งาน 

คา่
สาธารณูปโภค 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม   15,000               15,000 

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล   5,000   3,000            8,000 

คา่ไฟฟ้า   120,000   10,000            130,000 

คา่บรกิารไปรษณีย์   15,000               15,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์   35,000               35,000 

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ส านกังาน                     

  - โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร   36,000               36,000 

- โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งปรบัอากาศขนาด 24000 
บทีียู 

 129,600        129,600 

- โครงการจดัซ้ือโตะ๊และเกา้อี้
ส าหรบัพนกังาน 

 6,000        6,000 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                     

  - โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์   44,000        44,000        88,000 

- โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์ฉีด
หมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ 

     4,300    4,300 
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                                                          แผนงาน 
   
 
งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้ง
ความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ 

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์   200,000       100,000       300,000 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     

   - โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี    13,000      13,000 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                     

โครงการกอ่สรา้งร ัว้ของส านกังาน 
อบต.บา้นกาด 
 

  
 

800,000  
      

 
      800,000 

  
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและ
สิง่กอ่สรา้ง 

          

  
โครงการปรบัปรุง บ ารุงรกัษาถนน ใน
เขตพื้นที ่ต.บา้นกาด 

     257,100    257,100 
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                                                          แผนงาน 
   
 
งบ/หมวด/ประมาณรายจา่ย   

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหาร
ท ั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรา้ง
ความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบรายจา่ย
อืน่ 

รายจ่ายอืน่ รายจา่ยอืน่   30,000               30,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอดุหนุน 

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

  
  

          65,000    65,000 

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ   90,000    327,000 
 

  
 

   40,000 
 

367,000 

รวม 5,806,100 11,382,270 634,620 2,571,520 30,000 1,640,030 190,000 490,000 140,000 22,884,540 

 
 

 


