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คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชกิสภา  ทีเ่คารพทุกทา่น 

  บดัน้ี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกาด จะได้เสนอร่างข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจําปีตอ่สภาองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาดอีกคร ัง้หนึ่ง  ฉะนัน้ ในโอกาสน้ีคณะ
ผูบ้รหิารจงึขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถงึสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบาย    การดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดงัตอ่ไปน้ี 

 1.  สถานะการคลงั 

      1.1  งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

                      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วนัที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี 

               ณ  วนัที ่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  

                   1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้                              40,475,005.60 บาท 

 1.1.2  เงนิสะสม                                           18,250,388.34 บาท 

 1.1.3  ทุนสาํรองเงนิสะสม                                    12,584,158.37  บาท 

 1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย 

           จาํนวน  - โครงการ  รวม                                                                -    บาท 

 1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั  

           จาํนวน  -  โครงการ  รวม                         -    บาท 

 1.2  เงนิกูค้งคา้ง                                                 -    บาท 

           2.  การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2560 

 (1)  รายรบัจรงิท ัง้สิน้  23,066,322.42 บาท ประกอบดว้ย 

                        หมวดภาษีอากร  362,629.63   บาท 

 หมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรบั และใบอนุญาต   53,042.80   บาท 

 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 329,889.31    บาท 

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         -            บาท 

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด   16,700.00  บาท 

 หมวดรายไดจ้ากทุน                -   บาท 

 หมวดภาษีจดัสรร                                                            14,170,671.68  บาท 

 หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป                                                      8,133,389.00   บาท 

 (2)   เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์                                                0 บาท 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (3)  รายจา่ยจรงิ จาํนวน   23,318,807.06 บาท  ประกอบดว้ย 
 งบกลาง                                                                         5,093,284.00  บาท 
 งบบคุลากร                                                                     7,169,980.00  บาท 
 งบดาํเนินงาน                                                                              3, 214,570.55  บาท 
 งบลงทุน                                                                         2,024,030.00  บาท 
 งบรายจา่ยอืน่                                                                       20,000.00  บาท 
 งบเงนิอดุหนุน                                                                    666,042.51  บาท 

 (4)  รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์           -                บาท  
 (5)  มกีารจา่ยเงนิสะสมเพือ่ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที ่               5,130,900.00     บาท 
    (6)  รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม  จาํนวน                         -       บาท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คาํแถลงงบประมาณ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
  อาํเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่

         

2.1  รายรบั 

รายรบั 
รายรบัจรงิ  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

รายไดจ้ดัเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 362,629.63 350,000.00 545,000.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต 53,042.80 32,000.00 29,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 329,889.31 300,000.00 300,000.00 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด         16,700.00          35,000.00 5,000.00 

  รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 762,261.74 717,000.00 879,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรร 
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

   

หมวดภาษีจดัสรร 14,170,671.68 12,050,000.00 12,540,000.00 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรร 
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

14,170,671.68 12,050,000.00 12,540,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ 

   

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 8,133,389.00 10,117,540.00 10,148,850.00 

  รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุน 
  ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

8,133,389.00      10,117,540.00 10,148,850.00 

รวม 23,066,322.42 22,884,540.00 23,567,850.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
อาํเภอแมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

         

2.2  รายจา่ย 

งบ 
รายจา่ยจรงิ 

ปี 2560 
ประมาณการ  

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 

จา่ยจากงบประมาณ    

งบกลาง  5,093,284.00 5,806,100.00 5,811,240.00 
งบบคุลากร  7,169,980.00 8,969,160.00 9,900,120.00 
งบดาํเนินงาน  3,214,570.55 5,723,280.00 4,951,690.00 

งบลงทุน  2,024,030.00 1,834,000.00 2,357,800.00 

งบรายจา่ยอืน่      20,000.00 30,000.00 30,000.00 
งบเงนิอดุหนุน  666,042.51 522,000.00 517,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 18,187,907.06 22,884,540.00 23,567,850.00 

รวม 18,187,907.06 22,884,540.00 23,567,850.00 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
สว่นที ่2

ขอ้บญัญตั ิ

เรือ่ง 

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 

อาํเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่



 

 

 

 

บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด  อาํเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่
         

 

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,041,490.00 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 461,430.00 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  

แผนงานการศกึษา 2,123,180.00 

แผนงานสาธารณสขุ                     459,460.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,093,350.00 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 155,000.00 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 382,000.00 

ดา้นการเศรษฐกจิ  

แผนงานการเกษตร 40,700.00 

ดา้นการดาํเนินงานอืน่  

แผนงานงบกลาง 5,811,240.00 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้     23,567,850.00 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 

อาํเภอแมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่
         

 
 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 

                             งาน 
       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวม 

งบบุคลากร 5,875,980 1,199,160 7,075,140 
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,398,320 0 2,398,320 
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 3,477,660 1,199,160 4,676,820 

งบดาํเนินงาน 2,314,860 488,190 2,803,050 
คา่ตอบแทน 338,860 108,190 447,050 
คา่ใชส้อย 1,506,000 330,000 1,836,000 

คา่วสัดุ 290,000 50,000 340,000 
คา่สาธารณูปโภค 180,000 0 180,000 

งบลงทุน 1,062,300 11,000 1,073,300 

คา่ครุภณัฑ์ 1,062,300 11,000 1,073,300 
งบรายจา่ยอืน่ 30,000 0 30,000 

รายจา่ยอืน่ 30,000 0 30,000 
งบเงนิอุดหนุน 60,000 0 60,000 

เงนิอดุหนุน 60,000 0 60,000 

รวม 9,343,140 1,698,350 11,041,490 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

                            งาน 

       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษาความ

สงบภายใน 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนและระงบัอคัคภียั 

รวม 

งบบุคลากร 0 320,460 320,460 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 0 320,460 320,460 

งบดาํเนินงาน 15,000 117,470 132,470 

   คา่ตอบแทน 0 12,470 12,470 

คา่ใชส้อย 15,000 95,000 110,000 

คา่วสัดุ 0 10,000 10,000 

งบลงทุน 0 8,500 8,500 

คา่ครุภณัฑ์ 0 8,500 8,500 

รวม 15,000 446,430 461,430 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
แผนงานการศกึษา 
 

                             งาน 

       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษา 

รวม 

งบบุคลากร 691,500 486,780 1,178,280 

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 691,500 486,780 1,178,280 

งบดาํเนินงาน 223,480 550,420 773,900 

คา่ตอบแทน 67,480 40,970 108,450 

คา่ใชส้อย 93,000 367,450 460,450 

คา่วสัดุ 63,000 130,000 193,000 

คา่สาธารณูปโภค 0 12,000 12,000 

งบลงทุน 39,000 0 39,000 

คา่ครุภณัฑ์ 39,000 0 39,000 

งบเงนิอุดหนุน 0 13,000 132,000 

เงนิอดุหนุน 0 13,000 132,000 

รวม 953,980 1,050,200 2,123,180 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
แผนงานสาธารณสขุ 
 

                             งาน 

       งบ 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั 

สาธารณสุขอืน่ 

รวม 

งบบุคลากร 310,740 310,740 
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 310,740 310,740 
งบดาํเนินงาน 48,720 48,720 

   คา่ใชส้อย 3,120 3,120 
คา่วสัดุ 45,600 45,600 

งบเงนิอุดหนุน 100,000 100,000 

เงนิอดุหนุน 100,000 100,000 
รวม 459,460 459,460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                                  งาน 

       งบ 

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ 

สิง่ปฎกิูล 

รวม 

งบบุคลากร 1,015,500 0 0 1,015,500 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,015,500 0 0 1,015,500 

งบดาํเนินงาน 730,350 60,500 50,000 840,850 
คา่ตอบแทน 155,350 0 0 155,350 

คา่ใชส้อย 240,000 40,000 50,000 330,000 

คา่วสัดุ 335,000 20,500 0 355,500 

งบลงทุน 57,000 1,180,000 0 1,237,000 
    คา่ครุภณัฑ์ 57,000 0 0 57,000 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 1,180,000 0 1,180,000 

รวม 1,802,850 1,240,500 50,000 3,093,350 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 

                             งาน 
       งบ 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน 
ความเขม้แข็งชุมชน 

รวม 

งบดาํเนินงาน 55,000 55,000 

คา่ใชส้อย 55,000 55,000 

งบเงนิอุดหนุน 100,000 100,000 

เงนิอุดหนุน 100,000 100,000 

รวม 155,000 155,000 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

                             งาน 
       งบ 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

งานวชิาการวางแผน
และ 

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

รวม 

งบดาํเนินงาน 120,000 127,000 10,000 257,000 

คา่ใชส้อย 120,000 127,000 10,000 257,000 

งบเงนิอุดหนุน 0 90,000 35,000 125,000 

เงนิอุดหนุน 0 90,000 35,000 125,000 
รวม  120,000 217,000 45,000 382,000 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการเกษตร 
 

                             งาน 
       งบ 

งานสง่เสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหลง่น้ํา
และป่าไม ้

รวม 

งบดาํเนินงาน 30,700 10,000 40,700 

คา่ใชส้อย 30,700 10,000 40,700 
รวม 30,700 10,000 40,700 

 

แผนงานงบกลาง 

 

                             งาน 
       งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 5,811,240 5,811,240 

งบกลาง 5,811,240 5,811,240 
รวม 5,811,240 5,811,240 

 
 



 

 

 

 

ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
อาํเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่

         

  โดยที่เป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอํานาจตาม
ความในพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87    จึงตราข้อบญัญตัิขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบลบ้านกาดและโดยอนุมตัิของนายอาํเภอแมว่าง ดงัตอ่ไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ขอ้ 2.  ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้  23,567,850 
บาท  
  ขอ้ 4.  งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป  เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้  23,567,850 บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,041,490 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 461,430 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  

แผนงานการศกึษา 2,123,180 

แผนงานสาธารณสขุ 459,460 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,093,350 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 155,000 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 382,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ  

แผนงานการเกษตร 40,700 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  

แผนงานงบกลาง 5,811,240 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 23,567,850 

 
 ขอ้ 5.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  จา่ยจากรายได ้ เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้       -  บาท 

งบ ยอดรวม 

 รวมรายจา่ย - 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานประมาณการรายรบั 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารสว่นตาํบลบา้นกาด 
อาํเภอ แมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 209,329.75 216,099.66 254,963.25 240,000.00 45.83 % 350,000.00 

     ภาษีบาํรุงท้องที ่ 60,870.64 71,664.91 53,417.38 70,000.00 7.14 % 75,000.00 

     ภาษีป้าย 17,199.00 28,847.00 54,249.00 40,000.00 200.00 % 120,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 287,399.39 316,611.57 362,629.63 350,000.00     545,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต        

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 2,386.20 970.00 989.40 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 5,105.70 2,077.00 6,195.40 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพือ่
การโฆษณา 

0.00 650.00 480.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 820.00 490.00 640.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 10,240.00 510.00 2,000.00 3,000.00 -100.00 % 0.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 12,800.00 75,488.00 21,838.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 

11,500.00 19,600.00 16,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 400.00 320.00 440.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 2,020.00 4,460.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 43,251.90 102,125.00 53,042.80 32,000.00     29,000.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %  

                          รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 0.00      

 
 
 

   
   

 



 

 

 

 

  รายรบัจรงิ ประมาณการ  ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด        

     คา่ขายแบบแปลน 59,200.00 97,000.00 16,200.00 30,000.00 -100.00 % 0.00 

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 5,795.00 3,400.00 500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 64,995.00 100,400.00 16,700.00 35,000.00     5,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร        

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 309,387.92 475,164.15 826,352.05 450,000.00 33.33 % 600,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 8,279,164.35 8,588,575.99 8,794,851.95 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 1,293,910.42 1,313,325.20 1,325,343.42 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 167,853.20 163,201.07 177,221.26 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ภาษีสรุา 564,852.57 550,995.11 562,210.08 500,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามติ 973,056.49 1,185,195.01 1,354,860.12 1,000,000.00 70.00 % 1,700,000.00 

     คา่ภาคหลวงแร่ 17,829.46 19,386.90 22,889.87 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 28,001.78 18,807.39 17,501.93 30,000.00 -33.33 % 20,000.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

1,704,256.00 833,356.00 1,088,931.00 1,200,000.00 4.17 % 1,250,000.00 

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 13,338,312.19 13,148,006.82 14,170,671.68 12,050,000.00     12,540,000.00 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป           

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ละ
ภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 

3,664,189.00 3,153,388.00 8,133,389.00 10,117,540.00 -0.87 % 10,148,850.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 3,664,189.00 3,153,388.00 8,133,389.00 10,117,540.00     10,148,850.00 

รวมทุกหมวด 17,757,358.68 17,142,496.96 23,066,322.42 22,884,540.00     23,567,850.00 

 



 

 

 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
อาํเภอ แมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

 

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  23,567,850 บาท  แยกเป็น 

รายไดจ้ดัเก็บ 

 
หมวดภาษีอากร รวม 545,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 350,000 บาท 

          ประมาณการต ัง้รบัไว้ตามจาํนวนผูอ้ยูใ่นขา่ยตอ้งชาํระภาษี   

  
ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ จาํนวน 75,000 บาท 

          ประมาณการต ัง้รบัไว้ตามจาํนวนผูอ้ยูใ่นขา่ยตอ้งชาํระภาษี   

  
ภาษีป้าย จาํนวน 120,000 บาท 

          ประมาณการต ัง้รบัไว้ตามจาํนวนผูอ้ยูใ่นขา่ยตอ้งชาํระภาษี   

 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 29,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จาํนวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 5,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การ
โฆษณา 

จาํนวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ จาํนวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 

จาํนวน 20,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 500 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ                                                                                          
           ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560 
 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 

จาํนวน     
 

 
รวม 

     2,000 
 
 

300,000 

 
บาท 
 
 
บาท 
 

  
ดอกเบีย้ จาํนวน 300,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท 

  
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 5,000 บาท 

    

      ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 12,540,000 บาท 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จาํนวน 600,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 7,500,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ จาํนวน 1,300,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 150,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
ภาษีสรรพสามติ จาํนวน    1,700,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ภาคหลวงแร่ จาํนวน 20,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 20,000 บาท 

          ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560   

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

จาํนวน 1,250,000 บาท 

    

      ประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ ปีงบประมาณ 2560 
 
 
 

  

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 10,148,850 บาท 

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ละภารกจิ
ถา่ยโอนเลือกทาํ 

จาํนวน 10,148,850 บาท 

     

      ประมาณการรายรบัต ัง้ไวสู้งขึน้  เน่ืองจากจะไดร้บัการจดัสรร
เงนิอดุหนุนท ั่วไปเพิม่ขึน้ตามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและ
ข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  และตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  
มถิุุนายน  2561 
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ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารสว่นตาํบลบา้นกาด 
อาํเภอ แมว่าง  จงัหวดัเชียงใหม ่

 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

แผนงานบริหารงานท ั่วไป                 
งานบริหารท ั่วไป                 
  งบบคุลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 
    เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080   
    เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120   
    เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120   
    

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารสว่นตาํบล 

86,400.00 86,400.00 86,400.00 88,000.00 -1.82 % 86,400   
    เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 1,627,200.00 1,627,200.00 1,552,320.00 1,692,000.00 1.28 % 1,713,600   

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920.00 2,311,920.00 2,237,040.00 2,378,320.00     2,398,320   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)                 
    เงนิเดือนพนกังาน 1,330,108.00 1,356,239.00 1,568,002.00 2,218,320.00 19.57 % 2,652,420   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 8,780.00 8,579.00 6,660.00 -100 % 0   
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 95,290.00 88,500.00 110,767.00 132,000.00 0 % 132,000   
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 412,320.00 451,770.00 458,790.00 675,040.00 -3.25 % 653,100   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 49,620.00 40,930.00 33,630.00 53,000.00 -24.26 % 40,140   

 
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 

 
1,887,338.00 

 
1,946,219.00 

 
2,179,768.00 

 
3,085,020.00 

    
 

3,477,660   
 

รวมงบบคุลากร 
 

4,199,258.00 
 

4,258,139.00 
 

4,416,808.00 
 

5,463,340.00 
    

 
5,875,980   
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบดาํเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

  
    

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

222,330.00 159,950.00 194,630.00 46,030.00 425.44 % 241,860 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,360.00 20,000.00 -75 % 5,000 

      คา่เช่าบา้น 36,000.00 45,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 27,308.00 30,415.00 70,000.00 90,000.00 -44.44 % 50,000 

   
รวมคา่ตอบแทน 

 
285,638.00 

 
235,365.00 

 
309,990.00 

 
198,030.00 

    
 

338,860 

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 273,690.05 531,709.20 532,885.55 768,000.00 -100 % 0 

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 738,000 

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 8,750.00 47,115.00 22,950.00 60,000.00 0 % 60,000 

  
    

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

  
      

คา่เช่าพื้นทีร่บัฝากเว็บไซต์ และโดเมนเนมของ 
อบต.บา้นกาด 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 20 % 18,000 

        คา่ใช้จา่ยการรงัวดัออกหนงัสือสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรม
สมัมนา 

40,129.00 190,348.00 147,676.00 180,000.00 -50 % 90,000 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้นายกและสมาชิกสภา
องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 

0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100 % 0 

        โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บา้นกาด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -83.33 % 5,000 

        โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจาํปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

        โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจาํปี 2558 13,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจาํปี 2559 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

        โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจาํปี พ.ศ.2561 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

   
โครงการการจดังานไมด้อกไมป้ระดบัประจาํปี พ.ศ.
2560 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการกาํจดัขยะอนัตรายชุมชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0   

   โครงการคดัแยกขยะ 0.00 15,877.00 94,012.00 0.00 0 % 0   

      
โครงการจดัการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารและสมาชิกสภา
องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 

  
      

โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐานของ อบต.เพือ่
พฒันาการจดัทาํแผน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 

        โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย ประจาํปี 2560 0.00 0.00 9,920.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิน่และการตดิตาม
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

1,775.00 4,050.00 3,300.00 10,000.00 0 % 10,000 

        โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 

        โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000 

        โครงการศลิปะประดษิฐ์ 0.00 0.00 16,351.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการสง่เสริม สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน
ของหมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบตาํบลบา้นกาด 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

  
      

โครงการอบรมจรยิธรรม คุณธรรมของพนกังาน
สว่นตาํบล 
และพนกังานจา้ง ของ อบต.บา้นกาด 

3,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมจรยิธรรม คุณธรรมของพนกังาน
สว่นตาํบลและพนกังานจา้ง ของ อบต.บา้นกาด 

0.00 1,200.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

  
      

โครงการอบรมสมัมนา/ศึกษาดูงานนอกสถานที ่เพือ่
พฒันาศกัยภาพบคุลากร ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
อบต.บา้นกาด 

0.00 201,929.00 0.00 0.00 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 47,699.05 59,976.23 31,987.62 50,000.00 -20 % 40,000 

   
รวมคา่ใช้สอย 

 
404,443.10 

 
1,067,504.43 

 
894,082.17 

 
1,833,000.00 

    
 

1,506,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  คา่วสัดุ               

      วสัดุสาํนกังาน 56,808.00 49,201.00 62,150.00 50,000.00 -20 % 40,000 

      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 3,573.06 13,637.00 25,000.00 -60 % 10,000 

      วสัดุงานบา้นงานครวั 18,457.00 12,657.00 18,113.00 30,000.00 -16.67 % 25,000 

      วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 13,150.00 13,841.00 2,700.00 15,000.00 0 % 15,000 

      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 78,187.30 60,047.50 83,116.10 120,000.00 -16.67 % 100,000 

      วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,820.00 19,500.00 8,180.00 50,000.00 -20 % 40,000 

      วสัดุอืน่ 10,806.00 0.00 15,563.00 10,000.00 100 % 20,000 

   
รวมคา่วสัดุ 

 
223,228.30 

 
158,819.56 

 
203,459.10 

 
335,000.00 

    
 

290,000 

    คา่สาธารณูปโภค               

      คา่ไฟฟ้า 106,250.46 131,649.03 104,640.97 120,000.00 0 % 120,000 

      คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล 990.00 360.00 85.00 5,000.00 100 % 10,000 

      คา่บรกิารโทรศพัท์ 27,237.88 20,075.45 16,644.70 35,000.00 -28.57 % 25,000 

      คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,961.00 7,770.00 6,511.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,856.90 15,151.20 15,951.20 15,000.00 0 % 15,000 

   
รวมคา่สาธารณูปโภค 

 
154,296.24 

 
175,005.68 

 
143,832.87 

 
190,000.00 

    
 

180,000 

   
รวมงบดาํเนินงาน 

 
1,067,605.64 

 
1,636,694.67 

 
1,551,364.14 

 
2,556,030.00 

    
 

2,314,860 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

        เกา้อี้บนุวมสีน้ําเงนิ (ขาเหล็ก) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

        เกา้อีพ้ลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000 

  
      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ํารอ้น - เย็น ขนาด 2 
กอ๊ก จาํนวน 1 เครือ่ง 

0.00 0.00 4,990.00 0.00 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0 

  
      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 24000 บี
ทียู  

0.00 0.00 0.00 129,600.00 -100 % 0 

  
      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ชนิด 18000 บทีี
ยู จาํนวน 1 เครือ่ง 

0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือชุดรบัแขก จาํนวน 2 ชุด 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือโตะ๊และเกา้อี้สาํหรบัพนกังาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

        โครงการจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 0.00 0.00 36,300.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการจดัซ้ือรถยนต์กูภ้ยั (รถพยาลฉุกเฉิน) รถ
กระบะ 

948,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 814,000 

      ครุภณัฑ์การเกษตร               

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งพ่นหมอกควนัระบบละออง
ฝอย 

0.00 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า  29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ชุดเครือ่งเสยีง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      หมอ้แปลงไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      เครือ่งมลัตมิเีดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,500 

      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล 8,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      จอรบัภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,800 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
เครือ่งคอมพิวเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000 

      โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 0.00 45,000.00 21,800.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จาํนวน 2 
เครือ่ง 

0.00 0.00 41,400.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 0.00 0.00 20,700.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจดัซื่อ้เครือ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์อืน่               

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งอดัพลาสตกิ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 26,140.00 160,000.00 -100 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 
รวมคา่ครุภณัฑ์ 

 
985,300.00 

 
45,000.00 

 
282,830.00 

 
511,600.00 

    
 

1,062,300 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

      โครงการกอ่สรา้งร ัว้ของสาํนกังาน อบต.บา้นกาด 0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0 

 
รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
800,000.00 

    
 

0 

 
รวมงบลงทุน 

 
985,300.00 

 
45,000.00 

 
282,830.00 

 
1,311,600.00 

    
 

1,062,300 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบรายจา่ยอืน่               

    รายจ่ายอืน่               

  
    

คา่จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันา
ระบบตา่ง ๆ ซึ่งมใิช่เพือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์
ทีด่นิ และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

      รายจา่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

คา่จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิยั ประเมนิผล หรือ
พฒันาระบบตา่งๆ ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหารหรือ
ปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่ิน และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

  รวมรายจา่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 0.00 30,000.00     30,000 

  รวมงบรายจา่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 0.00 30,000.00     30,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 80,000.00 80,000.00 50,000.00 90,000.00 -100 % 0 

        โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

  
      

โครงการศูนย์รวมขอ้มลูขา่วสารการซ้ือหรือการจา้ง
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่อาํเภอแมว่าง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

   
รวมเงนิอดุหนุน 

 
80,000.00 

 
80,000.00 

 
55,000.00 

 
90,000.00 

    
 

60,000 

   
รวมงบเงนิอดุหนุน 

 
80,000.00 

 
80,000.00 

 
55,000.00 

 
90,000.00 

    
 

60,000 

   
รวมงานบรหิารท ั่วไป 

 
6,352,163.64 

 
6,039,833.67 

 
6,306,002.14 

 
9,450,970.00 

    
 

9,343,140 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

งานบริหารงานคลงั               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

      เงนิเดือนพนกังาน 846,222.00 954,387.00 718,477.00 1,084,080.00 -8.49 % 992,040 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 22,607.00 8,840.00 0.00 24,000.00 -100 % 0 

      เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 123,600.00 137,400.00 137,265.00 167,400.00 -7.85 % 154,260 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 22,000.00 22,155.00 24,000.00 -54.75 % 10,860 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,058,429.00 1,164,627.00 919,897.00 1,341,480.00     1,199,160 

  รวมงบบคุลากร 1,058,429.00 1,164,627.00 919,897.00 1,341,480.00     1,199,160 

    งบดาํเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

  
    

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

122,565.00 89,950.00 96,630.00 25,820.00 280.29 % 98,190 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 12,060.00 0.00 9,060.00 20,000.00 -50 % 10,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 2,671.75 4,541.75 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ตอบแทน 137,296.75 94,491.75 105,690.00 45,820.00     108,190 

  คา่ใช้สอย               

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 70,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

    
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคา่เบีย้
เลี้ยงในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของ
พนกังานสว่นท้องถิน่และพนกังานจา้ง 

23,394.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคา่เบีย้
เลี้ยงในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของ
พนกังานสว่นท้องถิน่และพนกังานจา้ง 

0.00 74,634.00 64,615.00 80,000.00 -25 % 60,000 

    โครงการคดัลอกโฉนดทีด่ินและสารบบขอ้มลูทีด่ิน 73,742.00 89,000.00 89,000.00 90,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

      โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

        โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การชําระภาษี 9,800.00 27,490.00 3,600.00 50,000.00 0 % 50,000 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 4,800.00 950.00 3,000.00 40,000.00 -50 % 20,000 

  รวมคา่ใช้สอย 182,086.00 192,074.00 160,215.00 260,000.00     330,000 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุสาํนกังาน 54,395.50 21,683.00 23,323.00 40,000.00 -25 % 30,000 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,720.00 8,550.00 9,030.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

  รวมคา่วสัดุ 62,115.50 30,233.00 32,353.00 70,000.00     50,000 

  รวมงบดาํเนินงาน 381,498.25 316,798.75 298,258.00 375,820.00     488,190 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

        ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

  
      

โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จาํนวน 1 
เครือ่ง 

0.00 0.00 20,700.00 0.00 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2 
เครือ่ง 

0.00 0.00 58,000.00 44,000.00 -100 % 0 

   
รวมคา่ครุภณัฑ์ 

 
0.00 

 
64,500.00 

 
78,700.00 

 
62,000.00 

    
 

11,000 

   
รวมงบลงทุน 

 
0.00 

 
64,500.00 

 
78,700.00 

 
62,000.00 

    
 

11,000 

   
รวมงานบรหิารงานคลงั 

 
1,439,927.25 

 
1,545,925.75 

 
1,296,855.00 

 
1,779,300.00 

    
 

1,698,350 

   
รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 
7,792,090.89 

 
7,585,759.42 

 
7,602,857.14 

 
11,230,270.00 

    
 

11,041,490 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -75 % 10,000 

      
โครงการสง่เสริมและสนบัสนุนศูนย์ปรองดอง
สมานฉนัท์ อบต.บา้นกาด 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000 

รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 60,000.00     15,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00     15,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 60,000.00     15,000 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 73,671.00 245,620.00 25.24 % 307,620 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 6,924.00 24,000.00 -46.5 % 12,840 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 0.00 80,595.00 269,620.00     320,460 

รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 80,595.00 269,620.00     320,460 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -30.72 % 12,470 

 
รวมคา่ตอบแทน 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
18,000.00 

    
 

12,470 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัอบุตัเิหตุและลดอบุตัเิหตุ
ทางการจราจร 
ในช่วงเทศกาลและวนัสาํคญัตา่งๆ 

8,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการทาํแนวกนัไฟในเขตพื้นทีต่าํบลบา้น
กาด 

7,706.00 0.00 1,750.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและ
ไฟป่า 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 

      
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางการจราจร
ในช่วงเทศกาลและวนัสาํคญัตา่งๆ 

0.00 0.00 1,590.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

      
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัและระวงั
อคัคภียั 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -70 % 15,000 

      
โครงการเพิ่มจาํนวนสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนั
ภยั 
ฝ่ายพลเรือน อบต.บา้นกาด 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -40 % 15,000 

      
โครงการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการสง่เสริมความรูเ้กีย่วกบัภยัและการ
ป้องกนัภยัแกป่ระชาชน 

0.00 5,000.00 0.00 50,000.00 -70 % 15,000 

รวมคา่ใช้สอย 16,406.00 5,000.00 3,340.00 200,000.00     95,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

 
รวมคา่วสัดุ 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
25,000.00 

    
 

10,000 

 
รวมงบดาํเนินงาน 

 
16,406.00 

 
5,000.00 

 
3,340.00 

 
243,000.00 

    
 

117,470 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์อืน่               

      เลือ่ยยนต์โซ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500 

 
รวมคา่ครุภณัฑ์ 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

    
 

8,500 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     8,500 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมเงนิอดุหนุน 

 
0.00 

 
20,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

    
 

0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 20,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 16,406.00 25,000.00 83,935.00 512,620.00     446,430 

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 16,406.00 25,000.00 83,935.00 572,620.00     461,430 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 555,430.00 595,420.00 614,100.00 649,500.00 0 % 649,500 

    เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

 
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 

 
597,430.00 

 
637,420.00 

 
656,100.00 

 
691,500.00 

    
 

691,500 

รวมงบบคุลากร 597,430.00 637,420.00 656,100.00 691,500.00     691,500 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

116,490.00 48,980.00 52,280.00 55,050.00 4.41 % 57,480 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 2,756.75 5,156.75 4,800.00 6,000.00 -16.67 % 5,000 

รวมคา่ตอบแทน 119,246.75 54,136.75 57,080.00 66,050.00     67,480 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 19,900.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัเป็น
คา่เบีย้เลี้ยง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั และคา่ใช้จา่ย
อืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม
สมัมนาของพนกังานสว่นทอ้งถิน่และพนกังาน
จา้ง 

0.00 81,885.00 24,036.00 70,000.00 -14.29 % 60,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม
สมัมนา 
ของขา้ราชการสว่นท้องถิน่และพนกังานจา้ง 

9,228.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 7,923.00 3,800.00 50,000.00 -40 % 30,000 

รวมคา่ใช้สอย 29,128.00 89,808.00 27,836.00 123,000.00     93,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 19,350.00 25,119.00 29,945.00 50,000.00 -20 % 40,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 500.00 1,440.00 20,000.00 -50 % 10,000 

    วสัดุอืน่ 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่วสัดุ 19,350.00 32,019.00 31,385.00 73,000.00     63,000 

รวมงบดาํเนินงาน 167,724.75 175,963.75 116,301.00 262,050.00     223,480 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      เครือ่งปรบัอากาศ 12000 บทีียู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
เครือ่งคอมพิวเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล แบบ
ที ่1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      
โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จาํนวน 1 
เครือ่ง 

0.00 0.00 20,700.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 20,700.00 0.00     39,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 20,700.00 0.00     39,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 765,154.75 813,383.75 793,101.00 953,550.00     953,980 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 212,040.00 221,760.00 7.77 % 238,980 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 49,890.00 263,120.00 239,280.00 3.56 % 247,800 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 49,890.00 475,160.00 461,040.00     486,780 

รวมงบบคุลากร 0.00 49,890.00 475,160.00 461,040.00     486,780 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 38,780.00 38,630.00 6.06 % 40,970 

รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 38,780.00 38,630.00     40,970 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 20,000.00 0.00 108,000.00 108,000.00 -100 % 0 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการจดังานวนัเด็ก ประจาํปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการปิดเทอมเสรมิทกัษะ 0.00 9,975.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการเฝ้าระวงัและสง่เสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเติม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000 

      
โครงการสง่เสริมการเรียนรูน้อกสถานทีข่องศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

16,085.00 15,410.00 28,450.00 40,000.00 0 % 40,000 

      
โครงการสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรคดา้นทนั
ตกรรมสาํหรบัเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ใหมป่างเติม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 

0.00 0.00 178,200.00 205,300.00 -27.45 % 148,950 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา คา่พฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา 

122,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา คา่พฒันาครูและบุุคลากรทาง
การศกึษา 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 158,485.00 124,385.00 414,650.00 353,300.00     367,450 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,621.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    วสัดุงานบา้นงานครวั 19,657.00 14,691.00 3,475.00 20,000.00 0 % 20,000 

    คา่อาหารเสริม (นม) 141,224.19 173,940.60 181,947.66 192,000.00 -42.71 % 110,000 

รวมคา่วสัดุ 163,502.69 188,631.60 185,422.66 212,000.00     130,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 0.00 2,615.73 7,265.75 10,000.00 0 % 10,000 

    คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล 0.00 0.00 1,074.00 3,000.00 -33.33 % 2,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 0.00 2,615.73 8,339.75 13,000.00     12,000 

รวมงบดาํเนินงาน 321,987.69 315,632.33 647,192.41 616,930.00     550,420 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศสาํหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

0.00 0.00 46,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี  0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 46,000.00 13,000.00     0 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
โครงการกอ่สรา้งโรงอาหารของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 

      
โครงการต่อเตมิอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ใหมป่างเติม 

0.00 0.00 49,100.00 0.00 0 % 0 

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

      
โครงการกอ่สรา้งร ัว้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหม่
ปางเตมิ 

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งเสาธงชาต ิลานกจิกรรมและ
ปรบัปรุงภมูทิศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหม่
ปางเตมิ 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 298,000.00 49,100.00 200,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 298,000.00 95,100.00 213,000.00     0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 240,920.00 295,000.00 317,000.00 327,000.00 -100 % 0 

      โครงการอาหารกลางวนั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 132,000 

รวมเงนิอดุหนุน 240,920.00 295,000.00 317,000.00 327,000.00     132,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 240,920.00 295,000.00 317,000.00 327,000.00     132,000 

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 562,907.69 958,522.33 1,534,452.41 1,617,970.00     1,169,200 

รวมแผนงานการศกึษา 1,328,062.44 1,771,906.08 2,327,553.41 2,571,520.00     2,123,180 

แผนงานสาธารณสขุ               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 297,900 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,840 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 0.00 0.00 0.00     310,740 

รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     310,740 

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,120 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสนุขับา้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00     3,120 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 10,000.00 30,000.00 52 % 45,600 

รวมคา่วสัดุ 0.00 0.00 10,000.00 30,000.00     45,600 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 10,000.00 40,000.00     48,720 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      โครงการพระราชดาํรสิาธารณสขุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00     100,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00     100,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 0.00 0.00 10,000.00 140,000.00     459,460 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนเอกชน 37,500.00 42,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 37,500.00 42,500.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 37,500.00 42,500.00 0.00 0.00     0 

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 37,500.00 42,500.00 0.00 0.00     0 

รวมแผนงานสาธารณสขุ 37,500.00 42,500.00 10,000.00 140,000.00     459,460 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 272,460.00 519,810.00 579,420.00 618,180.00 57.48 % 973,500 

    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 35,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 272,460.00 554,810.00 621,420.00 660,180.00     1,015,500 

รวมงบบคุลากร 272,460.00 554,810.00 621,420.00 660,180.00     1,015,500 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

46,380.00 40,660.00 79,280.00 117,450.00 -11.15 % 104,350 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    คา่เช่าบา้น 0.00 30,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 4,230.00 9,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมคา่ตอบแทน 46,380.00 74,890.00 124,280.00 168,450.00     155,350 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 2,093.00 30,450.00 19,250.00 117,000.00 -100 % 0 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา 0.00 14,352.00 7,420.00 35,000.00 -14.29 % 30,000 

    คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 7,416.00 3,950.00 12,900.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมคา่ใช้สอย 9,509.00 48,752.00 39,570.00 182,000.00     240,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 26,349.00 15,702.00 1,086.00 42,000.00 -52.38 % 20,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 28,951.00 31,958.00 14,615.00 35,000.00 0 % 35,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 12,851.00 41,644.10 12,799.00 46,000.00 443.48 % 250,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,140.00 15,950.00 16,120.00 25,000.00 -20 % 20,000 

    วสัดุสาํรวจ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

รวมคา่วสัดุ 75,291.00 105,254.10 44,620.00 168,000.00     335,000 

รวมงบดาํเนินงาน 131,180.00 228,896.10 208,470.00 518,450.00     730,350 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

      เครือ่งปรบัอากาศ 12000 บทีียู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ จาํนวน 1 ชุด 0.00 0.00 20,700.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงั
หมกึ 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0 

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 9,600.00 20,700.00 148,300.00     57,000 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
โครงการปรบัปรุงหอ้งประชุมของสาํนกังาน อบต.บา้น
กาด 

0.00 0.00 930,000.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 930,000.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 9,600.00 950,700.00 148,300.00     57,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 403,640.00 793,306.10 1,780,590.00 1,326,930.00     1,802,850 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 0.00 98,900.00 80,000.00 -62.5 % 30,000 

รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 98,900.00 80,000.00     40,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  คา่วสัดุ               

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 3,413.00 20,015.00 80,000.00 -74.38 % 20,500 

รวมคา่วสัดุ 0.00 3,413.00 20,015.00 80,000.00     20,500 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 3,413.00 118,915.00 160,000.00     60,500 

  งบลงทุน               

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

      
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอยอโุบสถ 
หมูท่ี ่1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ซอยอโุบสถ  หมูท่ี ่1 

94,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยขา้งบา้น
นายคาํสา่  จนิะ หมูท่ี ่2 

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยอโุบสถ 
บา้นใหมป่างเตมิ หมูท่ี ่1 

0.00 0.00 197,500.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทุง่หว้ย 
(หน้าบา้นนางแกว้ดี) หมูท่ี ่9 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      
โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงผวิถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ
นกรีตโอเวอร์เลย์ ซอย 7 หมูท่ี ่1 

0.00 206,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ํา (ข้างบา้นนายดวงจนัทร์ 
กนัทะโล - บา้นนายสมชาย  จนัทร์น้อย ) ตอ่จากเสน้เดมิ  
บา้นกิว่แลป่าเป้า หมูท่ี ่3 

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ํา (หน้าบา้นนายสายณัห์ - 
ลาํเหมืองป่าคา) หมูท่ี ่7 

0.00 125,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ํา ซอย 1 (บา้นนายสทุศัน์  
วียะ - บา้นนายอดุม  หนุ่มศรี) บา้นริมวาง  หมูท่ี ่7 

0.00 0.00 199,500.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําพรอ้มฝาปิด (ขา้งบา้นนาย
ดวงจนัทร์ กนัทะโล - ลาํเหมืองขุนคง) หมูท่ี ่3 

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการกอ่สรา้งอาคารเมรุเผาศพ หมทูี ่3 หมทูี ่9 313,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการเจาะบอ่บาดาล น้ําประปาหมูบ่า้น  หมูท่ี ่9 0.00 266,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

      
โครงการปรบัปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตภายใน
หมูบ่า้น (ซ.3) หมูท่ี ่7 

179,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงผวิจราจรโอเวอร์เลย์ดว้ยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต ซอย 6 หมูท่ี ่7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      
โครงการปรบัปรุงผวิถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
โอเวอรืเลย์ ซอยจากทางหลวงบา้นนางถาวร - ประปา
หมูบ่า้น หมูท่ี ่3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      โครงการปรบัปรุงระบบประปาภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการปตูวัหนอนบรเิวณพระธาตุเชียงลม  หมูท่ี ่2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

      
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงถนนสายตา่งๆเขตรบัผดิชอบ 
อบต.บา้นกาด 

0.00 197,254.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
คา่บาํรุงรกัษาหรือคา่ซ่อมแซมถนนสายตา่งๆ ในเขต
รบัผดิชอบ 
อบต.บา้นกาด 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุง บาํรุงรกัษาถนน ในเขตพื้นที ่ต.บา้น
กาด 

0.00 0.00 0.00 257,100.00 67.25 % 430,000 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 719,000.00 1,193,454.00 596,000.00 257,100.00     1,180,000 

รวมงบลงทุน 719,000.00 1,193,454.00 596,000.00 257,100.00     1,180,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 0.00 290,292.51 0.00 0 % 0 

 
รวมเงนิอดุหนุน 

 
0.00 

 
0.00 

 
290,292.51 

 
0.00 

    
 

0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 290,292.51 0.00     0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 719,000.00 1,196,867.00 1,005,207.51 417,100.00     1,240,500 

 
 
 

 



41 

 

 

 
 
 
  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,122,640.00 1,990,173.10 2,785,797.51 1,744,030.00     3,093,350 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บา้นกาด 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการบริหารจดัการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนเชิง
คณุธรรม 
ประจาํตาํบลบา้นกาด (ศูนย์ MEC) 

13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการบริหารจดัการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนเชิง
คณุธรรมประจาํตาํบลบา้นกาด (ศูนย์ MEC) 

0.00 22,025.00 16,500.00 50,000.00 -70 % 15,000 

      โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการผลติสือ่เอกสารใหค้วามรูก้บัประชาชนในการ
รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการรกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -90 % 5,000 

      โครงการลดการเผา ลดหมอกควนั และลดโลกรอ้น 0.00 0.00 14,880.00 30,000.00 -83.33 % 5,000 

      
โครงการสง่เสริมกจิกรรมศูนย์พฒันาครอบครวัในชุมชน
ตาํบลบา้นกาด 

0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

      โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแกส่ตรีในชุมชน 0.00 2,000.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

      โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชน 0.00 3,000.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

รวมคา่ใช้สอย 23,000.00 51,825.00 31,380.00 190,000.00     55,000 

รวมงบดาํเนินงาน 23,000.00 51,825.00 31,380.00 190,000.00     55,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการ "มหศัจรรย์แมว่าง" (Amazing Maewang) 
คร ัง้ที ่ประจาํปี พ.ศ.2562 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 80,000.00 95,000.00 0.00 0.00     100,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 80,000.00 95,000.00 0.00 0.00     100,000 

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 103,000.00 146,825.00 31,380.00 190,000.00     155,000 

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 103,000.00 146,825.00 31,380.00 190,000.00     155,000 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

งานกฬีาและนนัทนาการ               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนตําบลบา้นกาด 75,020.00 84,220.00 100,000.00 120,000.00 0 % 120,000 

      
โครงการสง่เสริม สนบัสนุนนกักีฬาของตาํบลบา้นกาดเขา้
รว่มแขง่ขนักฬีาในระดบัตา่งๆ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 75,020.00 84,220.00 100,000.00 170,000.00     120,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

  คา่วสัดุ               

    วสัดุกีฬา 37,400.00 37,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่วสัดุ 37,400.00 37,800.00 0.00 0.00     0 

รวมงบดาํเนินงาน 112,420.00 122,020.00 100,000.00 170,000.00     120,000 

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 112,420.00 122,020.00 100,000.00 170,000.00     120,000 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

      
คา่ใช้จา่ยในการจดังานตา่งๆ ซึ่งเป็นวนัสาํคญัทาง
ราชการ งานรฐัพธิี และงานประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่ 

0.00 700.00 19,350.00 50,000.00 -76 % 12,000 

      โครงการธรรมะเพือ่ประชาชน 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

      
โครงการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่การอนุรกัษ์วฒันธรรมและ
ประเพณีท้องถิน่ 

0.00 4,500.00 5,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

      โครงการรดน้ําดาํหวัป๋ีใหมเ่มืองตามประเพณีสงกรานต์ 34,500.00 45,695.00 70,000.00 100,000.00 0 % 100,000 

รวมคา่ใช้สอย 34,500.00 55,895.00 94,350.00 165,000.00     127,000 

รวมงบดาํเนินงาน 34,500.00 55,895.00 94,350.00 165,000.00     127,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 25,000.00 25,000.00 3,750.00 35,000.00 -100 % 0 

      โครงการสง่เสริมและเทดิทูนในพระมหากรุณาธคิณุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      โครงการสง่เสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    เงนิอดุหนุนเอกชน 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 80,000.00 60,000.00 0.00 65,000.00 -100 % 0 

      โครงการตกับาตรเทโว วดัโสภาราม หมูท่ี ่2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

      
โครงการสรงน้ําครูบาเจา้ศรีวชิยั  วดับา้นใหมป่างเตมิ 
หมูท่ี ่1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      โครงการสรงน้ําพระธาตุเชียงลม  วดัโสภาราม หมูท่ี ่2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

รวมเงนิอดุหนุน 130,000.00 85,000.00 3,750.00 100,000.00     90,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 130,000.00 85,000.00 3,750.00 100,000.00     90,000 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 164,500.00 140,895.00 98,100.00 265,000.00     217,000 

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

      
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์สภาพแวดลอ้ม สาํนกังาน 
อบต. 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสง่เสริมและพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่วภายใน
ตาํบล 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000 

รวมคา่ใช้สอย 5,000.00 0.00 0.00 50,000.00     10,000 

รวมงบดาํเนินงาน 5,000.00 0.00 0.00 50,000.00     10,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจดังานไมด้อกไมป้ระดบั คร ัง้ที ่43 ประจาํปี 
2562 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 7,000.00 37,000.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      
โครงการสง่เสริมกระบวนการเรียนรูภ้มูปิญัญาท้องถิน่
ของประชาชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

รวมเงนิอดุหนุน 37,000.00 37,000.00 0.00 5,000.00     35,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 37,000.00 37,000.00 0.00 5,000.00     35,000 

รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 42,000.00 37,000.00 0.00 55,000.00     45,000 

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 318,920.00 299,915.00 198,100.00 490,000.00     382,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

แผนงานการเกษตร               

งานสง่เสริมการเกษตร               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

      
คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการของศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจาํตาํบลบา้นกาด 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการของศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลบา้นกาด 

0.00 19,450.00 0.00 50,000.00 -78.6 % 10,700 

      โครงการเพิ่มพูนความรูเ้พือ่พฒันาการเกษตรอยา่งย ั่งยืน 0.00 7,050.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 

      โครงการเพิ่มพูนความรูเ้พือ่พฒันาการเกษตรอยา่งย ั่งยืน 13,275.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสง่เสริมการผลติพืชผกัปลอดภยัและปลอด
สารพษิ 

15,530.00 10,000.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 

รวมคา่ใช้สอย 40,805.00 36,500.00 0.00 110,000.00     30,700 

รวมงบดาํเนินงาน 40,805.00 36,500.00 0.00 110,000.00     30,700 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 17,900.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมเงนิอดุหนุน 

 
17,900.00 

 
35,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

    
 

0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 17,900.00 35,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 58,705.00 71,500.00 0.00 110,000.00     30,700 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ   

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562   

งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้               

  งบดาํเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณะและป่าชุมชน 0.00 0.00 35,000.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 

รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 35,000.00 30,000.00     10,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 35,000.00 30,000.00     10,000 

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 0.00 35,000.00 30,000.00     10,000 

รวมแผนงานการเกษตร 58,705.00 71,500.00 35,000.00 140,000.00     40,700 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 27,654.00 29,108.00 44,833.00 60,900.00 -13.37 % 52,758 

    เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 0.00 3,523,400.00 3,769,200.00 6.05 % 3,997,200 

    เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,080,000.00 1,344,000.00 0 % 1,344,000 

    เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 87,000.00 84,000.00 80,500.00 90,000.00 33.33 % 120,000 

    สาํรองจา่ย 585,129.85 335,485.58 178,466.00 359,330.00 -70.2 % 107,092 

    รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 53,500.00 0.00 55,000.00 55,000.00 -100 % 0 

      โครงการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000 

    
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ 
(กบท.) 

117,500.00 122,375.00 131,085.00 127,670.00 5.11 % 134,190 

รวมงบกลาง 870,783.85 570,968.58 5,093,284.00 5,806,100.00     5,811,240 

รวมงบกลาง 870,783.85 570,968.58 5,093,284.00 5,806,100.00     5,811,240 

รวมงบกลาง 870,783.85 570,968.58 5,093,284.00 5,806,100.00     5,811,240 

รวมแผนงานงบกลาง 870,783.85 570,968.58 5,093,284.00 5,806,100.00     5,811,240 

รวมทุกแผนงาน 11,648,108.18 12,504,547.18 18,167,907.06 22,884,540.00     23,567,850 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 

  อาํเภอ แมว่าง   จงัหวดัเชียงใหม ่

               ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 23,567,850 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
แยกเป็น  

   แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

   
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 9,343,140 บาท 

   
  

งบบุคลากร รวม 5,875,980 บาท 

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,398,320 บาท 

   
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
นายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล เดอืนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดอืน 
รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 2 คน เดอืน
ละ 11,220 บาท จาํนวน 12 เดอืน  
 

      

   
   

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก ไดแ้ก ่
นายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล เดอืนละ 1,750 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 2 คน เดอืน
ละ 880 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
 

      

   
   

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก ไดแ้ก่ 
นายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล เดอืนละ 1,750 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 2 คน เดอืน
ละ 880 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
 

      

   

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล 

จาํนวน 86,400 บาท 

   
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก เดอืน
ละ 7,200 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
 

      

   
   

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,713,600 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภา อบต. ไดแ้ก ่
ประธานสภา อบต. เดอืนละ 11,220 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
รองประธานสภา อบต. เดอืนละ 9,180 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
เลขานุการสภา อบต. เดอืนละ 7,200 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
สมาชกิสภา อบต. จาํนวน 16 คน เดอืนละ 7,200 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
 

      

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 3,477,660 บาท 

   
   

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,652,420 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล จาํนวน 8 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
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เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 132,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง ไดแ้ก ่ปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล รองปลดัองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกัปลดั จาํนวน 3 อตัรา จาํนวน 12 เดอืน ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่น
ทอ้งถิน่ เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

      

   
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 653,100 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิพรอ้มเงนิปรบัปรุง
คา่ตอบแทนแทนพนกังานจ้างตามภารกจิ จาํนวน 4 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้
จา่ยไว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 40,140 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวน 4 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 2,314,860 บาท 

   
   

คา่ตอบแทน รวม 338,860 บาท 

   
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 241,860 บาท 

   

      

  (1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยให้แก่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนทีม่า
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วนัที ่ 26  ธนัวาคม  2560 เป็นเงนิ 30,000 บาท 
(2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลั
ประจาํปี )สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
รายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจา่ยได้ เป็นเงนิ 211,860 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังาน
สว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2557 
 
 

      

   
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก ่พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
และวนัหยุดราชการ ซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการปกตหิรืองานทีไ่ม่
อาจทาํในเวลาราชการได ้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น/เชา่ซ้ือบา้น ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลทีม่สีทิธเิบกิ
ได ้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
 

      

   
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 50,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก ่นายกองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พนกังานสว่นตาํบล และผูม้สีทิธเิบกิได้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบั
ที ่3 พ.ศ.2549) และหนงัสอืกรมบญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.0422.3/
ว 257 ลงวนัที ่ 29  มถิุนายน  2559 
 

      

   
   

คา่ใชส้อย รวม 1,506,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

   
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 738,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ดงัน้ี 
- คา่จา้งเหมาทาํป้ายรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เป็นเงนิ 20,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาจดัทาํเอกสารเผยแพรข่อ้มลูและผลงานของ อบต. ในสือ่
ประเภทตา่งๆ เชน่ วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ วารสาร แผน่
พบั ป้ายประชาสมัพนัธ์ สิง่พมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ เป็นเงนิ 30,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ ลา้งฟิล์มและอดัขยายรูป ฯลฯ เป็น
เงนิ 5,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสอื หรือเขา้ปกหนงัสอื หรือ
เอกสารรูปเลม่อืน่ใด เป็นเงนิ 15,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิาร จา้งเหมาแรงงาน ใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้ง เป็น
เงนิ 20,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาทาํความสะอาดภายในอาคาร และรอบอาคารสาํนกังาน อบต.
บา้นกาด จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 108,000 บาท 
- คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั ตามสถานทีต่า่งๆ ภายใน อบต.บา้นกาด  
จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 108,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป จาํนวน 4 คน จาํนวน 12 เดอืน เป็น
เงนิ 432,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 7120  ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  ลงวนัที ่ 19  มนีาคม  2561 
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 60,000 บาท 

   

      

  (1) คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบัคณะบคุคล   คา่รบัรองหมายถงึ
คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเน่ืองใน
การเล้ียงรบัรอง เพือ่เป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคลทีไ่ป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดงูานและเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ร่วมตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงนิ 30,000 บาท 
(2) คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตาม
กฎหมายหรือตามระเบยีบหรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวา่ง อปท.กบั อปท.กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน คา่เล้ียงรบัรอง
หมายถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใชใ้นการเล้ียงรบัรองและคา่บรกิาร
อืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจา่ยเกีย่วกบัการเล้ียงรบัรอง ในการประชุม ท ัง้น้ีให้
รวมถงึผูเ้ขา้ร่วมประชุมอืน่ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เขา้รว่มประชุม
ดว้ย  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงนิ 30,000 บาท 
 

      

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   
    

คา่เชา่พื้นทีร่บัฝากเว็บไซต์ และโดเมนเนมของ อบต.บา้นกาด จาํนวน 18,000 บาท 

   
      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเชา่พื้นทีร่บัฝากเว็ปไซต์และโดเมนเนม
ของ อบต.บา้นกาด เป็นรายปี 
 

      

   
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนา จาํนวน 90,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ตาํบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สาํหรบัเป็นคา่เบีย้เล้ียง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 
 

      

   
    

โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บา้นกาด จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการ Big Cleaning Day ของ อบต.บา้นกาด วตัถุประสงค์โครงการ
เพือ่รกัษาความสะอาดภายในชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่
จาํเป็นและประหยดัในการดาํเนินกจิกรรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร  หน้าที ่98 ลาํดบัที ่16  สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล   
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โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจาํปี จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจาํปี  เพือ่
จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ออกใหบ้รกิาร
ประชาชนในพื้นทีต่าํบลบา้นกาดใหไ้ดร้บัความสะดวก ไดร้บับรกิารท ั่วถงึ
โดยจา่ยเป็น คา่จดัการประชุม คา่จดัทาํเอกสาร คา่อาหาร คา่จดัเก็บขอ้มูล
เพือ่จดัทาํแผนพฒันา คา่ตอบแทน คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดแุละ
อปุกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810/ว 1413 ลง
วนัที ่30 ตลุาคม 2556 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ  
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี 2561 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมอืงการบรหิาร  หน้าที ่12 ลาํดบัที ่2  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิาร
ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
   

      

   

    
โครงการจดัการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้น
กาด 

จาํนวน 500,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหก้ารจดัการเลือกต ัง้เป็นไปโดย
สจุรติ เทีย่งธรรม เป็นไปดว้ยความสมานฉนัท์และประชาชนมสีว่นรว่มใน
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยโดยมคีา่ใช้จา่ย เชน่ คา่ตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ปู้ ายประชาสมัพนัธ์ คา่จดัทําสือ่ตา่งๆ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงการ
บรหิาร  หน้าที ่12 ลาํดบัที ่5  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การ
พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรร
มาภบิาล    

      

   
    

โครงการจดัเก็บขอ้มลูพื้นฐานของ อบต.เพือ่พฒันาการจดัทาํแผน จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการจดัเก็บขอ้มลูพื้นฐาน
ของ วตัถุประสงค์โครงการใชป้ระกอบการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่
ของ อบต.โดยจา่ยเป็นคา่จดัทาํเอกสาร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่จดัเก็บขอ้มูลเพือ่จดัทาํแผนพฒันา คา่ตอบแทน และคา่วสัดุ
และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.2/ว 1413 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2556 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร  หน้าที ่96 ลาํดบัที ่6  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล   
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โครงการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่และการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่และการ
ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ให้
ประชาชนไดม้ีสว่นร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล โดยจา่ยเป็นคา่จดัการ
ประชุม คา่จดัทาํเอกสาร คา่อาหารคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดแุละ
อปุกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557, ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2559, หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลง
วนัที ่29 มกราคม 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวนัที ่10 ตลุาคม 2559  และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร  หน้าที ่96 ลาํดบัที ่1  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล    
 

      

   
    

โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาต ิ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของ
ชาต ิ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ปกป้อง และเทดิทูนสถาบนั
พระมหากษตัรย์ิ โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่
สมนาคณุวทิยากร คา่ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดอุุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่
จาํเป็นและประหยดัในการดาํเนินกจิกรรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  หน้าที ่83 ลาํดบัที ่5  สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั  ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 
 

      

   
    

โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชน จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการรณรงค์คดัแยกขยะใน
ชุมชน วตัถุประสงค์โครงการเพือ่กาํจดัขยะในตาํบลบา้นกาดใหถู้ก
สขุลกัษณะ ไมม่ีมลพษิ และนําขยะทีใ่ชก้ลบัมาใชใ้หม่ โดยจา่ยเป็น
คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดัในการดาํเนินกจิกรรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การเมอืงการบรหิาร หน้าที ่95 ลาํดบัที ่1  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั  ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิาร
ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล  
 
 

      

   



25 

 

 

 

    
โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชนของหมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบ
ตาํบลบา้นกาด 

จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิสนบัสนบัสนุนการจดัทาํ
แผนชุมชนตาํบลบา้นกาด วตัถุประสงค์โครงการเพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนให้
หมูบ่า้นจดัทาํแผนชุมชนหมูบ่า้น โดขจา่ยเป็นคา่จดัการประชุม คา่จดัทาํ
เอกสาร  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่วสัดแุละอปุกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็นและ
ประหยดั  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 2557, ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2559, หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลง
วนัที ่29 มกราคม 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวนัที ่10 ตลุาคม 2559  และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การเมอืงการบรหิาร หน้าที ่96 ลาํดบัที ่2  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั  ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิาร
ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล  
 

      

   

    
โครงการอบรมจรยิธรรม คุณธรรมของพนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง 
ของ อบต.บา้นกาด 

จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการอบรมจรยิธรรม 
คณุธรรมของพนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง วตัถุประสงค์โครงการ
เพือ่ให ้พนง.สว่นตาํบล และพนง.จา้ง ของ อบต. มคีณุธรรม จรยิธรรม ใน
การทาํงานโดยจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ คา่สมนาคณุวทิยากร เงนิรางวลั คา่
วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 
เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542 และตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การเมอืงการบรหิาร หน้าที ่96 ลาํดบัที ่4  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั  ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิาร
ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล  
 

      

   
   

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิโดยมลีกัษณะเป็นการจา้งผูร้บัจา้งดาํเนินการหรือเป็นการจา้ง
เหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหด้าํเนินการซอ่มแซม โดย อปท.จดัซ้ือของ
เอง  
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คา่วสัด ุ รวม 290,000 บาท 

   
   

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก เกา้อี้
พลาสตกิ  กระดาษ  หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ให้
ไดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถ
ซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดย
สภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็น
อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบั การซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
กลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่ม
กลาง เป็นเงนิ 30,000 บาท  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสอืพมิพ์ ของ อบต.บา้นกาด 
เป็นเงนิ 10,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
     

      

   
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบล เชน่ ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เป็น
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกต ิมอีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  เป็น
สิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่
ซอ่มกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559    
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วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 25,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัสาํหรบัใชใ้นกจิการของ
เทศบาล  เชน่  หมอ้ กรอบรูป มดี ถงั แกว้น้ํา ผงซกัฟอก สบู ่น้ํายาดบั
กลิน่ แปรง น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของที่
โดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกต ิมอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใชง้านแลว้เกดิความชํารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ชง้านได้
ดงัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใช้
แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาํหรบัการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
     

      

   
   

วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล เชน่  ไมต้า่ง ๆ คอ้น คมี จอบ เลือ่ย เทปวดัระยะ น้ํามนัทาไม ้
ส ีปนูซีเมนต์ ทราย อฐิหรือซีเมนต์บล็อก ทอ่น้ําและอปุกรณ์
ประปา ฯลฯ  เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพ มลีกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมิีอายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความ
ชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้
ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ  เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิที่มลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   



28 

 

 

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่สาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบล เชน่ ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลือ่น ยางรถยนต ์น้ํามนัเบรก สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต ์เครือ่งยนต์ (อะไหล่) แบตเตอรี ่ฯลฯ  เป็นรายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกต ิ มอีายุการใชง้านไมย่ืน
นาน หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซม 
ใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมี
ลกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้กลบัคนืสภาพ
ดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซ่อมบาํรุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ย
ดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559   
    

      

   
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 100,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่สาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบล ยานพาหนะและขนสง่อืน่ ๆ เครือ่งจกัรกลใชง้านตา่ง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการขององค์การบรหิารสว่นตาํบล เชน่ แกส๊
หุงตม้  น้ํามนัเชื้อเพลงิ น้ํามนัดเีซล น้ํามนักา๊ด น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัจาร
บ ีน้ํามนัเครือ่ง ถา่น ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมี
ลกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ   
โดยมคีรุภณัฑ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตัริาชการ ไดแ้ก ่
1. รถยนต์บรรทุกสว่นบคุคล 4 ประตู      จาํนวน  1 คนั 
2. รถจกัรยานยนต์                               จาํนวน  2 คนั 
3. รถบรรทุกน้ํา                                   จาํนวน 1 คนั 
4. รถยนต์บรรทุกเฉพาะกจิ                    จาํนวน 1 คนั 
5. รถกูภ้ยั                                            จาํนวน 1 คนั 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  และตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 
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วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
สาํหรบัใชใ้นการจดักจิกรรมขององค์การบรหิารสว่นตาํบล เชน่ 
เปลหามคนไข ้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ สาํลี และ
ผา้พนัแผล เวชภณัฑ์ แอลกอฮอล์ เคมภีณัฑ์ ออกซเิจน น้ํายาตา่ง ๆ ถุง
มอื ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แต่
ตามปกตมิีอายุการใชง้านไมย่ืนยาว หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความ
ชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหไ้ดง้านดงัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี  
- รายจา่ยเพือ่ประกอบดดัแปรง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
     

      

   
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพรส่าํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบล เชน่ ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขยีนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้ง
ถา่ยรูป พูก่นั สี กระดาษเขยีนโปสเตอร์ เมมโมรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดเีทป แผน่ซีด)ี รูปสีขาวดาํทีไ่ดจ้ากการ
ลา้ง อดัขยาย ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุ การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิ
ความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  
เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท 

   

      

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์สาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบล เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู 
เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ กระดาษตอ่เน่ือง แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิ เมาส์ เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ เป็น
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  เป็น
สิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบั การซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559      
  

      

   
   

วสัดอุืน่ จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอืน่ ซึง่เป็นวสัดทุีไ่มเ่ขา้ลกัษณะและประเภท ตาม
ระเบยีบวธิีการงบประมาณ สาํหรบัใชใ้นกจิการของเทศบาล เชน่  มเิตอร์
น้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกนัสวะ หวัเชือ่มแกส๊ หวัวาล์วเปิด-ปิด
แกส๊ ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแต่
ตามปกต ิมอีายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความ
ชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิหรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ  เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
      

      

   
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

   
   

คา่ไฟฟ้า จาํนวน 120,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัอาคารทีท่าํการองค์การบรหิารสว่นตาํบล
บา้นกาดและอาคารทีอ่ยูใ่นความดแูลขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  ลง
วนัที ่19 มนีาคม 2561 
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คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล จาํนวน 10,000 บาท 

   
      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาลสาํหรบัอาคารทีท่าํการองค์การ
บรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
 

      

   
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 25,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์สาํนกังานเทศบาล โทรศพัท์เคลือ่นที ่และ
หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารดงักล่าว และคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมาย
โทรศพัท์ คา่บาํรุงรกัษาสาย ฯลฯ เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการตดิตอ่ประสานงาน
เป็นประจาํและมคีวามจาํเป็นเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งตดิตอ่ประสานงานภายใน
กจิการขององค์การบรหิารสว่นตาํบล 
 

      

   
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่สง่ไปรษณีย์และคา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ สาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 

      

   
   

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม เชน่ โทรภาพ โทรสาร คา่เท
เล็กซ์ คา่วทิยุตดิตามตวัคา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ตและคา่สือ่สารอืน่ ๆ และใหห้มายความ
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารดงักลา่ว และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 
 

      

   
  

งบลงทุน รวม 1,062,300 บาท 

   
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 1,062,300 บาท 

   
   

ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

   
    

เกา้อีบ้นุวมสน้ํีาเงนิ (ขาเหล็ก) จาํนวน 40,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีบ้นุวมสน้ํีาเงนิ (ขาเหล็ก)  โดยมลีกัษณะ
รายละเอยีดท ั่วไป ดงัตอ่ไปน้ี 
- บฟุองน้ําอดัอยา่งดี 
- หุม้ดว้ยหนงั PVC 
- ขนาด 59*60*93 ซม. 
- โครงสรา้งแข็งแรง 
- เป็นครุภณัฑ์ทีน่อกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ประจําปี 2561 แตม่ี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัซ้ือ เน่ืองจากของเดมิชาํรุดเสยีหาย จงึได้
แตง่ต ัง้คณะกรรมการกาํหนดคณุลกัษณะและสบืราคา ตามคาํส ั่ง
ที ่ 444/2561 ลงวนัที ่23  กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่21  ลาํดบัที ่13   
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เกา้อีพ้ลาสตกิ จาํนวน 36,000 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสตกิ (เกรด A)  โดยมลีกัษณะรายละเอยีด
ท ั่วไป ดงัตอ่ไปนี 
- ขนาด 40*30*80 ซม. 
- ทาํมาจากพลาสตกิอยา่งดี 
- มยีางกนัลืน่ 
- เป็นครุภณัฑ์ทีน่อกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ประจําปี 2561 แตม่ี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัซ้ือ เน่ืองจากของเดมิชาํรุดเสยีหาย จงึได้
แตง่ต ัง้คณะกรรมการกาํหนดคณุลกัษณะและสบืราคา ตามคาํส ั่ง
ที ่ 443/2561 ลงวนัที ่23  กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่21  ลาํดบัที ่12 
   

      

   
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

   
    

รถบรรทุก (ดเีซล) จาํนวน 814,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จดัซ้ือรถสว่นกลาง (รถบรรทุก  ดเีซล ) ขนาด 1 ตนั  ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ํ่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือกาํลงัเครือ่งยนต์สูงสดุไมต่ํ่า
กวา่ 110 กโิลวตัต์ ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ จาํนวน 1 คนั โดยมีคณุลกัษณะ ดงัน้ี    
1) แบบดบัเบิล้แค็บ 
    (1) เป็นกระบะสาํเร็จรูป 
    (2) หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิล้แค็บ 4 ประตู 
    (3) เป็นราคารวมเครือ่งปรบัอากาศ 
    (4) ราคารวมภาษีสรรพสามติ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนกังบประมาณ ฉบบัเดอืนมกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่9 
  

      

   
   

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

   
    

ชุดเครือ่งเสยีง จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดเครือ่งเสยีง จาํนวน 1 ชุด  โดยมคีณุลกัษณะ 
 ดงัน้ี 
- แอมป์ขยายเสยีง จาํนวน 1 อนั 
- ตูล้าํโพงขนาด 5 นิ้วตดิผนงั 
- ไมค์ลอยพรอ้มภาครบัระบบ UHF 
- สายลาํโพงสายสญัญาณพรอ้มตดิต ัง้ 
- เป็นครุภณัฑ์ทีน่อกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ประจําปี 2561 แตม่ี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัซ้ือ เน่ืองจากของเดมิชาํรุดเสยีหาย จงึได้
แตง่ต ัง้คณะกรรมการกาํหนดคณุลกัษณะและสบืราคา ตามคาํส ั่ง
ที ่445/2561 ลงวนัที ่23  กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่21  ลาํดบัที ่7   
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ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

   
    

เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ จาํนวน 42,500 บาท 

   

      

  - เพือ่จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยี
โปรเจคเตอร์ ระดบั  XGA  ขนาด 4,000 ANSI Lumens    
จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี  
1) เป็นเครือ่งฉายภาพเลนส์เดยีว สามารถตอ่กบัอุปกรณ์เพือ่ฉายภาพ 
จากคอมพวิเตอร์และวดิโีอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดบั SVGA และ XGA เป็นระดบัความละเอยีดของภาพที่ True 
4) ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดคา่ความสอ่งสวา่งข ัน้ตํ่า 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนกังบประมาณ ฉบบัเดอืนมกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่11  
  

      

   
    

จอรบัภาพ จาํนวน 21,800 บาท 

   

      

  - เพือ่จดัซ้ือจอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จาํนวน 1 จอ  โดยมี
คณุลกัษณะ ดงัน้ี  ดงัน้ี 
1) ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว 
หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต 
2) ทุกขนาดตามขอ้ 1) จอมว้นเก็บในกลอ่งได ้บงัคบัจอขึน้ ลง หยุด 
ดว้ยสวติซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใชไ้ฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮริตซ์ 
หมายเหต ุ: ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดของเสน้ทแยงมมุ (คา่โดยประมาณ) 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนกังบประมาณ ฉบบัเดอืนมกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่10 
   

      

   
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

   
    

เครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 จาํนวน 22,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอภาพ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จาํนวน 1 หน่วย มหีน่วยความจาํ
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz 
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจาํ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใชห้น่วยความจาํหลกั
ในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อย
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กวา่ 4 GB 

 
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความ
จุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง 
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดจิทิลั 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  ฉบบัวนัที ่23 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
การเพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่2   

        
 

      

   
    

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 21,000 บาท 

   

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน
ประมวลผล จาํนวน 1 เครือ่ง  โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) จาํนวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือ
ดกีวา่ ดงัน้ี 
1) ในกรณีทีม่หีน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อย
กวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 3.0 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้น
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีม่หีน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อย
กวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ ขนาดไมน้่อย
กวา่ 8 GB 
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

      

   



35 

 

 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 

- สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดจิทิลั 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  ฉบบัวนัที ่23 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
การเพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่8   

        
 

      

   
   

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

   
    

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เป็นรายจา่ยเพือ่ซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญเ่ชน่ เครือ่งบนิ เครือ่งจกัรกล
ยานพาหนะ เป็นตน้ ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เป็น
รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ รวมถงึเป็น
รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มอปุกรณ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั 
คา่ตดิต ัง้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559       
 
 

      

   
  

งบรายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

   
   

รายจา่ยอืน่ รวม 30,000 บาท 

   
   

รายจา่ยอืน่       

   

    
คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆ ซึง่มใิชเ่พือ่
การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง 

จาํนวน 30,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษา วจิยั และประเมนิผล หรือพฒันาระบบ
ตา่ง ๆ เพือ่ขอกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ และเพือ่นําผล
การปฏบิตังิานไปปรบัปรุงแกไ้ขการทาํงานและการใหบ้รกิารประชาชน เพือ่
สามารถบรกิารประชาชนไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ โดยการจา้งหน่วยงานหรือ
สถาบนัทีเ่ป็นกลางในการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่การ
ใหบ้รกิารขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด   
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  
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งบเงนิอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุน รวม 60,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

   
    

โครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลแมว่นิ 
ตามโครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย ประจาํปี พ.ศ.2562  วตัถุประสงค์
โครงการเพือ่ใหป้ระชาชนชาวอาํเภอแมว่างไดม้คีวามภาคภมูใิจทีป่ฐมบท
ของการปกครองทอ้งถิน่ของประเทศไทย มจุีดเริม่ตน้ ณ ตาํบลทา่
ฉลอม  จงัหวดัสมทุรสาคร อนัเป็นผลมาจากความเสยีสละกาํลงักาย และ
กาํลงัทรพัย์สว่นตวัของบรรพบรุุษตนเองในอดตี ซึง่นํามาสูค่วามอดุม
สมบูรณ์และความรุง่เรืองในปจัจุบนั โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตาม
โครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย ประจาํปี พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การ
เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่1 ประจาํปี 2561  ยุทธศาสตร์ดา้นการเมือง
การบรหิาร  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่2  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตาม
หลกัธรรมาภบิาล 
  

      

   

    
โครงการบรหิารจดัการศนูย์ปฎบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาํเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่

จาํนวน 50,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กเ่ทศบาลตาํบลแมว่าง 
ตามโครงการบรหิารจดัการศนูย์ปฎบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาํเภอแมว่าง จงัหวดั
เชียงใหม ่วตัถุประสงค์โครงการเพือ่รวบรวมขอ้มูลปญัหาความตอ้งการของ
ประชาชน และแจง้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่เป็นขอ้มลูในการ
พจิารณาการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าที ่หรือประสาน
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการใหค้วามชว่ยเหลือประชาชน เป็น
เงนิ 50,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ  การ
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่1 ประจําปี 2561  ยุทธศาสตร์ดา้นการเมอืงการ
บรหิาร  หน้าที ่19  ลาํดบัที ่1  lสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการใหบ้รกิารประชาชนตาม
หลกัธรรมาภบิาล 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 1,698,350 บาท 

   
  

งบบุคลากร รวม 1,199,160 บาท 

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,199,160 บาท 

   
   

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 992,040 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล จาํนวน 4 อตัรา 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
 

      

   
   

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง ไดแ้ก ่ผูอ้าํนวยการกอง
คลงั จาํนวน 1 อตัรา จาํนวน 12 เดอืน  
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 154,260 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิพรอ้มเงนิปรบัปรุง
คา่ตอบแทนแทนพนกังานจ้างตามภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้
จา่ยไว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 10,860 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 488,190 บาท 

   
   

คา่ตอบแทน รวม 108,190 บาท 

   
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 98,190 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่เป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี)สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจา่ย
ได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 98,190 บาท 

      

   
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน
เทศบาล พนกังานจา้ง และลูกจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ ซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการปกตหิรืองานทีไ่มอ่าจ
ทาํในเวลาราชการได ้  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย 
เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่น
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ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 

   
คา่ใชส้อย รวม 330,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคา่เบีย้เล้ียงในการเดนิทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นทอ้งถิน่และกนกังานจา้ง 

จาํนวน 60,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ตาํบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สาํหรบัเป็นคา่เบีย้เล้ียง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2559  
 

      

   
    

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จาํนวน 200,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหอ้งค์การบรหิารสว่นตาํบลมขีอ้มลู
ภาคสนาม เพือ่นํามาประกอบและปรบัปรุงแผนทีแ่มบ่ท และเพิม่
ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายไดแ้ละเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัรา่ง
พระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ะมผีลบงัคบัใชเ้ร็ว ๆ น้ี  โดยมี
คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่จดัหาขอ้มลูระวางทีด่นิ คา่ถา่ยเอกสาร คา่คดัลอก
โฉนดและสาํเนาเอกสารสทิธิ ์คา่วสัดุ เครือ่งเขยีน อปุกรณ์   คา่จา้งเหมา
จดัทาํและปรบัแกรู้ปถา่ยทางอากาศ คา่จา้งสาํรวจทีต่ ัง้และโรงเรือนคา่จดัทาํ
เอกสารรายงานสรุป และคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550,หนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลง
วนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2551, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/
ว 67 ลงวนัที ่9 มกราคม 2555 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
การเพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561ยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี  หน้าที ่12 ลาํดบัที ่1  สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
 

      

   
    

โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การชาํระภาษี จาํนวน 50,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การ
ชาํระภาษี  วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ มี
ทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัภาษีทอ้งถิน่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได้
และกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกัถงึความสาํคญัในการชาํระภาษี
ทอ้งถิน่  โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายไวนิล คา่จา้งทาํซีดี
ประชาสมัพนัธ์ คา่จา้งทาํแผน่พบัประชาสมัพนัธ์   คา่จา้งรถ
ประชาสมัพนัธ์ และคา่วสัดุ อปุกรณ์อืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 3431 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2552 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
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พฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร  หน้าที ่97 ลาํดบัที ่2  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่6  การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิโดยมลีกัษณะเป็นการจา้งผูร้บัจา้งดาํเนินการหรือเป็นการจา้ง
เหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหด้าํเนินการซอ่มแซม โดย อปท.จดัซ้ือของ
เอง   
 

      

   
   

คา่วสัด ุ รวม 50,000 บาท 

   
   

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก เกา้อี้
พลาสตกิ  กระดาษ  หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ให้
ไดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถ
ซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดย
สภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็น
อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
กลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่ม
กลาง  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
      

      

   
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์สาํหรบัใชใ้นกจิการของ
เทศบาล เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึ
ขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ กระดาษ
ตอ่เน่ือง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิ เมาส์ เครือ่ง
กระจายสญัญาณ ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมี
ลกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้าน
แลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือ
ซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้
หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบั
การซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็น
การซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559    
 
 
 

  
งบลงทุน รวม 11,000 บาท 

   
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 11,000 บาท 

   
   

ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

   
    

ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จาํนวน 11,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จาํนวน 2 ตู ้ โดยมคีณุลกัษณะ  ดงัน้ี 
1) มมีือจบัชนิดบดิ 
2) มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3) คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอืตุสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนกังบประมาณ ฉบบัเดอืนมกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่21  ลาํดบัที ่9   
 
 

      

   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

   
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 15,000 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 15,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   
    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิ  วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัพษิภยัของยาเสพตดิ ตระหนกัถงึปญัหาและหลีกเลีย่งการใชย้าเสพ
ตดิทุกชนิดและการควบคมุการแพรร่ะบาด  โดยจา่ยเป็น คา่สมนาคณุ
วทิยากร  คา่ทีพ่กั  คา่เดนิทาง  คา่ยานพาหนะ  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่วสัดุ เครือ่งเขียน และอปุกรณ์ คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย 
ในการฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม หน้าที ่91  ลาํดบัที ่6  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้ง
ความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน  
 

      

   
    

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์ อบต.บา้นกาด จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนศนูย์ปรองดอง
สมานฉนัท์ อบต.บา้นกาด โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เสรมิสรา้งความสามคัคี
ปรองดองสมานฉนัท์ของประชาชนใหส้ามารถดาํรงชีวติรว่มกนัไดแ้มจ้ะมี
ความคดิทีแ่ตกตา่งกนั โดยจ่ายเป็นคา่อาหาร คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่
สมนาคณุวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
ทีจ่าํเป็นและประหยดั  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
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ของ อปท.พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม หน้าที ่92 ลาํดบัที ่9 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน  
 
 

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 446,430 บาท 

   
  

งบบุคลากร รวม 320,460 บาท 

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 320,460 บาท 

   
   

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 307,620 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 12,840 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานสว่น
ตาํบล จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 117,470 บาท 

   
   

คา่ตอบแทน รวม 12,470 บาท 

   
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 12,470 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่เป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี) 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังาน
สว่นทอ้งถิน่เป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 เป็น
เงนิ 12,470 บาท 
 

      

   
   

คา่ใชส้อย รวม 95,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   
    

โครงการทาํแนวกนัไฟในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกาด จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการทาํแนวกนัไฟในเขตพื้นที่
ตาํบลบา้นกาด วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหป้ระชาชนมีความรูค้วาม
เขา้ใจ และรว่มดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการเกดิหมอกควนัใน
พื้นทีแ่ละจดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ทีจ่าํเป็นในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ โดยจา่ยเป็น  คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัด ุอปุกรณ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2542,  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 608  ลงวนัที ่5 มนีาคม 2561 และหนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0891.4/ว 2360  ลงวนัที ่2 พฤศจกิายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หน้าที ่95 ลาํดบัที ่1 
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่5  การเสรมิสรา้งความม ั่นคงดา้น
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน  
 
 
 
 
 

    
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
หมอกควนัและไฟป่า วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ให้ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจ และรว่มดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการเกดิหมอกควนัใน
พื้นทีแ่ละจดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ทีจ่าํเป็นในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ โดยจา่ยเป็น  คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัด ุอปุกรณ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542,  หนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 608  ลง
วนัที ่5 มนีาคม 2561 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 2360  ลงวนัที ่2 พฤศจกิายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หน้าที ่ 94   ลาํดบัที ่15 
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคงดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งย ั่งยืน           

      

   

    
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางการจราจรในช่วงเทศกาลและวนัสาํคญั
ตา่งๆ 

จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง
การจราจรในชว่งเทศกาลและวนัสาํคญัตา่งๆ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตบุนทอ้งถนน รณรงค์ประชาสมัพนัธ์บรกิาร
ประชาชน ใหเ้กดิความปลอดภยัจากการเดนิทาง และชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั
ทางถนนและอบุตัเิหตตุา่ง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยจา่ยเป็น คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ อปุกรณ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 
ในการจดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.5/ว 1634  ลง
วนัที ่22 กนัยายน 2557 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 661  ลงวนัที ่9 มนีาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  หน้าที ่91 ลาํดบัที ่5  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน  
 

      

   
    

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัและระวงัอคัคภียั จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยั
และระวงัอคัคีภยั วตัถุประสงค์โครงการเพือ่การดาํเนินการฝึกซอ้มแผน
อพยพหนีไฟและสาธารณภยัอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบและ
จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ทีจ่าํเป็นในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้ โดย
จา่ยเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุ อปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็น
และประหยดั  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล แกไ้ข
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เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552,  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  หน้าที ่91 ลาํดบัที ่4 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน   
 

    
โครงการเพิม่จาํนวนสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน อบต.บา้นกาด 

จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการเพิม่จาํนวนสมาชกิ
อาสาสมคัรป้องกนัภยั ฝ่ายพลเรือน อบต.บา้นกาด วตัถุประสงค์โครงการ
เพือ่เพิม่จาํนวนสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยั ฝ่ายพลเรือน และเพือ่
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการป้องกนัภยัและระงบัภยั
ตา่ง ๆ ใหแ้ก ่อาสาสมคัรป้องกนัภยั ฝ่ายพลเรือน  ตาํบลบา้นกาด โดยจา่ย
เป็น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุ อปุกรณ์  และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็น
และประหยดั 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่13) พ.ศ. 2552, ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่าย
เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  หน้าที ่91 ลาํดบัที ่2 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั  
ขอ้ที ่5  การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั  และความสงบสขุของ
ประชาชน 

      

   
    

โครงการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่เพิม่พูนความรูใ้นการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ใหแ้กพ่นกังานและประชาชนในพื้นทีต่าํบลบา้นกาด  โดยจา่ยเป็น
คา่ฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิความรู ้เป็นคา่สมนาคณุ
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ยาและเวชภณัฑ์ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค 040906/ว 122 ลง
วนัที ่27 ธนัวาคม 2546 และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่ 17  กนัยายน  2553  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ.2561-2564) การเพิม่เตมิ การ
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจําปี 2561  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสขุหน้าที ่10  ลาํดบัที ่1สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน  
 

      

   
    

โครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัภยัและการป้องกนัภยัแกป่ระชาชน จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัภยัพิ
และการป้องกนัภยัแกป่ระชาชน  วตัถุประสงค์โครงการเพือ่เสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการป้องกนัภยัและระงบัภยั
ตา่ง ๆ ใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน และประชาชนตาํบลบา้นกาด โดยจา่ยเป็น คา่
ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุ อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและ
ประหยดั 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่13) พ.ศ. 2552, ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
การเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่น
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ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  หน้าที ่91 ลาํดบัที ่3 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน   
 
 
 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

   
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาํหรบัใชใ้นการกจิกรรม
ขององค์การบรหิารสว่นตาํบล เชน่ เปลหามคนไข ้เครือ่งมือวทิยาศาสตร์ 
และผา้พนัแผล เวชภณัฑ์ แอลกอฮอล์ เคมภีณัฑ์ ออกซเิจน น้ํายาตา่ง ๆ ถุง
มอื ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แต่
ตามปกตมิีอายุการใชง้านไมย่ืนยาว หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความ
ชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหไ้ดง้านดงัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี  
- รายจา่ยเพือ่ประกอบดดัแปรง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559      
  

      

   
  

งบลงทุน รวม 8,500 บาท 

   
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 8,500 บาท 

   
   

ครุภณัฑ์อืน่       

   
    

เลือ่ยยนต์โซ่ จาํนวน 8,500 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเลือ่ยยนต์โซ่ จาํนวน 1 เครือ่ง  โดยมลีกัษณะ
รายละเอยีดท ั่วไป ดงัตอ่ไปนี 
- เลือ่ยยนต์โซ่ 11" สตลี STIHL (แท)้ 
- รุน่ # MS 180 (เยอรมนั) 
- ขนาดแรงมา้ 0.8 แรงมา้ 
- ประกบัโซ่ ขนาด 11" โซ ่ขนาด 3/8 
- น้ํามนัเล้ียงโซ่ 1 แกลลอน 
- น้ํามนัออโตลู้ป 1 ลติร 
- ตะไบ 4.0 มลิ 1 อนั 
- เป็นครุภณัฑ์ทีน่อกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ประจําปี 2561 แตม่ี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัซ้ือ เน่ืองจากของเดมิชาํรุดเสยีหาย จงึได้
แตง่ต ัง้คณะกรรมการกาํหนดคณุลกัษณะและสบืราคา ตามคาํส ั่ง
ที ่ 446/2561 ลงวนัที ่23  กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่1   
 

      

   แผนงานการศกึษา 

   
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 953,980 บาท 
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งบบุคลากร รวม 691,500 บาท 

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 691,500 บาท 

   
   

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 649,500 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล จาํนวน 2 อตัราโดยคาํนวณต ัง้จา่ยไว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน  
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
   

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง ไดแ้ก ่ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม จาํนวน 1 อตัรา จาํนวน 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 223,480 บาท 

   
   

คา่ตอบแทน รวม 67,480 บาท 

   
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 57,480 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่เป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี)สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจา่ย
ได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 57,480 บาท 
 

      

   
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ ใหแ้ก ่พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการและวนัหยุดราชการ ซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการปกตหิรือ
งานทีไ่มอ่าจทาํในเวลาราชการได้  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
 

      

   
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก ่นายกองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พนกังานสว่นตาํบล และผูม้สีทิธเิบกิได้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบั
ที ่3 พ.ศ.2549) และหนงัสอืกรมบญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.0422.3/
ว 257 ลงวนัที ่ 29  มถิุนายน  2559 
 

      

   
   

คา่ใชส้อย รวม 93,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

   
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 3,000 บาท 

   
      

  - คา่จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสอื หรือเขา้ปกหนงัสอืหรือเอกสาร
รูปเลม่อืน่ใด เป็นเงนิ  3,000 บาท       

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   

    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัเป็นคา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ที่
พกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของ
พนกังานสว่นทอ้งถิน่และพนกังานจา้ง 

จาํนวน 60,000 บาท 
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  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ตาํบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สาํหรบัเป็นคา่เบีย้เล้ียง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3 ) 
พ.ศ.2559  
 

      

   
   

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิโดยมลีกัษณะเป็นการจา้งผูร้บัจา้งดาํเนินการหรือเป็นการจา้ง
เหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหด้าํเนินการซอ่มแซม โดย อปท.จดัซ้ือของ
เอง      
 

 

      

   
   

คา่วสัด ุ รวม 63,000 บาท 

   
   

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก เกา้อี้
พลาสตกิ  กระดาษ  หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ  เป็นรายจา่ยเพือ่ให้
ไดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถ
ซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดย
สภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็น
อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
กลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่ม
กลาง  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
 เป็นเงนิ 28,400  บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่บอกรบัวารสารสิง่พมิพ์ตา่งๆสาํหรบัทีอ่า่นหนงัสอืพมิพ์ หมู่
ที ่1,2,3,7,9 เป็นเงนิ 21,600 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559     
 

      

   
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบล เชน่ ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เป็น
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกต ิมอีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  เป็น
สิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
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ทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่
ซอ่มกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
    

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 3,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพรส่าํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบล  เชน่ ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขยีนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กลอ้งถา่ยรูป พูก่นั ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร์ เมมโมรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดเีทป แผน่ซีด)ี รูปสีขาวดาํทีไ่ดจ้ากการ
ลา้ง อดัขยาย ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุ การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิ
ความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559      

      

   
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์สาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบล เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู 
เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ กระดาษตอ่เน่ือง แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิ เมาส์ เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ เป็น
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็น
สิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบั การซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรุงวสัด ุ
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
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คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  

 

 

   

  
งบลงทุน รวม 39,000 บาท 

   
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 39,000 บาท 

   
   

ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

   
    

เครือ่งปรบัอากาศ 12000 บทีียู จาํนวน 17,000 บาท 

   

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครือ่ง ชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12000  บทีียู  ดงัน้ี โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
 1) ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดไมต่ํ่ากวา่ 12000 บทีียู  
 2) ราคาทีก่าํหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ังั  
 3) เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการทาํความเย็นขนาดไม่
เกนิ 40,000 บทีียู ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
 4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบสาํเร็จรูปท ัง้ชุด ท ังัหน่วยสง่ความ
เย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั 
 5) เครือ่งปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศ เชน่ แผน่ฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นตน้
สามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ นละออง และสามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้
- ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน 
- ชนิดตดิผนงั 
สาํหรบัชนิดตูต้ ัง้พื้น เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอกอากาศ 
 6) มคีวามหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
 7) การจดัซืือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3)ใหเ้ป็นไปตาม
มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2533 แจง้ตามหนงัสอืสาํนกั
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ที ่นร 0202/ว 4 ลงวนัที ่11 มกราคม 2533 และ
ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิคร ังัที ่3/2539 (คร ัง้
ที ่57) เมือ่วนัที ่14  มถิุนายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยให้
พจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (EER) นอกเหนือจาก
การพจิารณาดา้นราคา โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบคณุสมบตั ิคอื  
- ถา้จา้นวนบทีียูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจาํนวนวตัต์ทีน้่อยกว่า 
- ถา้จาํนวนบทีียูไมเ่ทา่กนั ใหนํ้าจาํนวนบทีียูหารดว้ยจาํนวนวตัต์ 
(บทีียูตอ่วตัต์) ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงู ถือวา่
เครือ่งปรบัอากาศมปีระสทิธภิาพสงู สามารถประหยดัพลงังานไดด้กีวา่ 
8) การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 
(1) แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี สวติช์ 1 ตวั 
ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร 
9) คา่ตดิต ังัเครือ่งปรบัอากาศ (กรณีตอ้งการแสดงคา่ตดิต ังัแยกจากราคา
เครือ่งปรบัอากาศ)  
(1) ชนิดต ังัพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
(2) ชนิดตูต้ ัง้พื้น 
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
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ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
(3) ชนิดตดิผนงั 

      

  ขนาด 12,000-24,000 บทีียู 3,000 บาท 

 

 

 

 

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนกังบประมาณ ฉบบัเดอืนมกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่16  ลาํดบัที ่4   

      

   
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

   
    

เครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 จาํนวน 22,000 บาท 

   

      

  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอภาพ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี 
คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จาํนวน 1 หน่วย มหีน่วยความจาํ
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz 
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจาํ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใชห้น่วยความจาํหลกั
ในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 
- มหีน่วยความจาหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อย
กวา่ 4 GB 
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความ
จุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง 
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตามบญัชี
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ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนกังบประมาณ ฉบบัเดอืนมกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นเปลีย่นแปลง คร ัง้ 2 ประจาํปี พ.ศ. 2561   หน้าที ่17  ลาํดบั
ที ่1   

      

   
 
 
 
 

      

   
 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 1,169,200 บาท 

   
  

งบบุคลากร รวม 486,780 บาท 

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 486,780 บาท 

   
   

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 238,980 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 247,800 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิพรอ้มเงนิปรบัปรุง
คา่ตอบแทนแทนพนกังานจ้างตามภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้
จา่ยไว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 550,420 บาท 

   
   

คา่ตอบแทน รวม 40,970 บาท 

   
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 40,970 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่เป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี)สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจา่ย
ได ้พ.ศ. 2559 เป็นเงนิ 40,970 บาท 
 

      

   
   

คา่ใชส้อย รวม 367,450 บาท 

   
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

   
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 108,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทาํความสะอาดภายในอาคาร และรอบอาคารศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ  จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 108,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   

      

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   
    

โครงการจดังานวนัเด็ก ประจาํปี จาํนวน 50,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาต ิ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกถงึ
ความรูค้วามสามารถ ตามความถนดัและความสนใจของตนเองเพือ่ใหเ้กดิ
ความภูมใิจและเชือ่ม ั่นในตนเอง และพฒันาทกัษะทางการเรียนรูด้า้น
ตา่ง ๆ โดยจา่ยเป็น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ป้ายโครงการ คา่เชา่เครือ่ง
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เสยีง คา่จดัและตกแตง่สถานที ่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและ
ประหยดั เป็นเงนิ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 
ในการจดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ  และ
การเปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่2 ประจาํปี 2561  ยุทธศาสตร์การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม หน้าที ่7  ลาํดบัที ่1  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมให้มคีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

    
โครงการเฝ้าระวงัและสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ใหมป่างเตมิ 

จาํนวน 11,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการเฝ้าระวงัและสง่เสรมิพฒันาการ
เด็กปฐมวยัในศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ วตัถุประสงค์โครงการ
เพือ่ใหเ้ด็กเล็กกอ่นวยัเรียนในศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ ไดร้บั
การสง่เสรมิดา้นพฒันาการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั และมคีวามพรอ้ม
ในการทีจ่ะพฒันาในระดบัตอ่ไป เป็นคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่ยานพาหนะ คา่วสัดแุละอปุกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็นและ
ประหยดัในการดาํเนินกจิกรรม   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ.2542 และตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ    
การเปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่2 ประจาํปี 2561 หน้าที ่7   ลาํดบัที ่3  สอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมให้มีคณุภาพ คงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม  
 

      

   

    
โครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อกสถานทีข่องศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่าง
เตมิ 

จาํนวน 40,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อกสถานที่
ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ  วตัถุประสงค์โครงการเพือ่สง่เสรมิ
การเรียนรูน้อกสถานทีข่องเด็กเล็กศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ  โดย
จา่ย เป็นคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  
คา่ยานพาหนะ คา่วสัดแุละอุปกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดัในการดาํเนิน
กจิกรรม   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ.2542 และตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรมหน้าที ่84 ลาํดบัที ่8 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม  
 

      

   

    
โครงการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคดา้นทนัตกรรมสาํหรบัเด็กเล็ก ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

จาํนวน 9,500 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการเฝ้าระวงัและสง่เสรมิพฒันาการ
เด็กปฐมวยัในศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ วตัถุประสงค์โครงการ
เพือ่สรา้งความมสีว่นรว่มของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการสง่เสรมิป้องกนัทนัต
สขุภาพของเด็กเล็กกอ่นวยัเรียนในศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ ให้
ไดร้บัการดแูลทนัตสขุภาพอยา่งเหมาะสม มสีขุภาพช่องปากและฟนัทีด่ี โดย
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จา่ยเป็นคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่
ยานพาหนะ คา่วสัดแุละอุปกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดัในการดาํเนิน
กจิกรรม   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท. พ.ศ.2542 และตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  การเพิม่เตมิ การ
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจําปี 2561 หน้าที ่7 ลาํดบัที ่4  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม  
 

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 148,950 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือจดัจา้งอาหารกลางวนัใหแ้ก่ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก บา้น
ใหมป่างเตมิ วตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนรูจ้กัเลือกรบัประทานอาหารที่
มคีณุคา่ ไดร้บัสารอาหารและมภีาวะโภชนาการทีเ่หมาะสม เป็น
เงนิ 98,000 บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอนรายหวั จาํนวน 20 คน อตัราคน
ละ 1,700 บาทตอ่ปี เป็นเงนิ 34,000 บาท  
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสอืเรียน ใหแ้กเ่ด็ก จาํนวน 15 คน อตัราคน
ละ 200 เป็นเงนิ 3,000 บาทตอ่ปี   
 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์การเรียน ใหแ้กเ่ดก็ จาํนวน 15 คน อตัราคน
ละ 200 บาทตอ่ปี เป็นเงนิ 3,000 บาท  
 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรียน ใหแ้กเ่ด็ก จาํนวน 15 คน อตัราคน
ละ 300 บาทตอ่ปี เป็นเงนิ 4,500 บาท  
 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน ใหแ้กเ่ด็ก จาํนวน 15 คน อตัรา
คนละ 430 บาทตอ่ปี เป็นเงนิ 6,450 บาท  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/
ว 3274  ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561    
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  หน้าที ่84 ลาํดบัที ่8 สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพคงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม  
 
 

      

   
   

คา่วสัด ุ รวม 130,000 บาท 

   
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบล  เชน่  หมอ้ กรอบรูป มดี ถงั แกว้น้ํา ผงซกัฟอก สบู ่
น้ํายาดบักลิน่ แปรง น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกต ิมอีายุการใชง้านไมย่ืน
นาน หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมี
ลกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้กลบัคนืสภาพ
ดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซ่อมบาํรุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  รวมถงึรายจา่ย
ดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
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- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั  
คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
     
 
 
 
 
 
 
 

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 110,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนโรงเรียน
บา้น ใหมป่างเตมิ จาํนวน  33  คน ซึง่เป็นโรงเรียนสงักดั สพฐ. ภายในเขต
องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด  เป็นเงนิ 70,000 บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กศ่นูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหม่
ปางเตมิ จาํนวน  20  คน เป็นเงนิ 40,000 บาท   
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/
ว 3274  ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษาศาสนาและวฒันธรรม หน้าที ่84  ลาํดบัที ่2  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์ 
ทางวฒันธรรม 

      

   
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   
   

คา่ไฟฟ้า จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัอาคารสาํนกังานและอาคาร สิง่ปลูกสรา้งอืน่ที่
อยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นตาํบล   
-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  ลง
วนัที ่19 มนีาคม 2561 

      

   
   

คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล จาํนวน 2,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล สาํหรบัอาคารสาํนกังานและ
อาคาร สิง่ปลูกสรา้งอืน่ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล   
-  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  ลง
วนัที ่19 มนีาคม 2561 

 

      

   
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 132,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุน รวม 132,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

   
    

โครงการอาหารกลางวนั จาํนวน 132,000 บาท 

   

      

  (1) คา่สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหก้บัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นใหมป่าง
เตมิ เป็นเงนิ 132,000 บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหก้บัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
ใหมป่างเตมิ โรงเรียนสงักดั สพฐ. ภายในเขตองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้น
กาด  จาํนวน  33 คน วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนรูจ้กัเลือก
รบัประทานอาหารทีม่คีณุคา่ ไดร้บัสารอาหารและมภีาวะโภชนาการที่
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เหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  หน้าที ่84  ลาํดบัที ่8  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

 

 

แผนงานสาธารณสขุ 

   
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 459,460 บาท 

   
  

งบบุคลากร รวม 310,740 บาท 

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 310,740 บาท 

   
   

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 297,900 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล จาํนวน 1 อตัรา 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 12,840 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานสว่น
ตาํบล จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 

      

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 48,720 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 3,120 บาท 

   
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

   
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 3,120 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารสาํหรบัสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสตัว์และขึน้
ทะเบยีนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
 
 

      

   
   

คา่วสัด ุ รวม 45,600 บาท 

   
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 45,600 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ดงัน้ี 
- คา่จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้    เป็นเงนิ 15,000 บาท 
- คา่จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้    เป็นเงนิ 15,600 บาท (เงนิ
อดุหนุน) 
- คา่จดัซ้ือทรายอะเบท        เป็นเงนิ   5,000 บาท 
- คา่จดัซ้ือน้ํายากาํจดัยุง      เป็นเงนิ 10,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
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งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุน รวม 100,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

   
    

โครงการพระราชดาํรสิาธารณสขุ จาํนวน 100,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1  บา้นใหม่
ปางเตมิ  
   - ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิ TO BE NUMBER ONE (ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชุมชน/
หมูบ่า้น)  ตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ วตัถุประสงค์
เพือ่กอ่ต ัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นเงนิ 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ให้ความรูใ้หก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการตรวจ
คน้หามะเร็งเตา้นม เป็นเงนิ 2,250 บาท  
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี ของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ใหค้วามรู้
ใหก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการใชเ้กลือทีม่ีปรมิาณไอโอดนีอยา่ง
เหมาะสม เป็นเงนิ 3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ วตัถุประสงค์เพือ่สรา้ง
เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รือ่งการช่วยฟ้ืนคนืชีพ ในระดบัปฐมพยาบาลได้
อยา่งเหมาะสม เป็นเงนิ 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรูใ้นเรือ่งการ
ป้องกนัโรคหนอนพยาธ ิเป็นเงนิ 8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสขุ หน้าที ่20  ลาํดบัที ่1  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมให้มคีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2  บา้นหวัฝาย  
   - ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิ TO BE NUMBER ONE (ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชุมชน/
หมูบ่า้น)  ตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ วตัถุประสงค์
เพือ่กอ่ต ัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นเงนิ 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
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วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ให้ความรูใ้หก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการตรวจ
คน้หามะเร็งเตา้นม เป็นเงนิ 2,250 บาท  
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี ของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ใหค้วามรู้
ใหก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการใชเ้กลือทีม่ีปรมิาณไอโอดนีอยา่ง
เหมาะสม เป็นเงนิ 3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ วตัถุประสงค์เพือ่สรา้ง
เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รือ่งการช่วยฟ้ืนคนืชีพ ในระดบัปฐมพยาบาลได้
อยา่งเหมาะสม เป็นเงนิ 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรูใ้นเรือ่งการ
ป้องกนัโรคหนอนพยาธ ิเป็นเงนิ 8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 

      

  - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสขุ หน้าที ่20  ลาํดบัที ่1  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมให้มคีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3  บา้นกิว่แล
ป่าเป้า  
   - ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิ TO BE NUMBER ONE (ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชุมชน/
หมูบ่า้น)  ตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ วตัถุประสงค์
เพือ่กอ่ต ัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นเงนิ 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ให้ความรูใ้หก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการตรวจ
คน้หามะเร็งเตา้นม เป็นเงนิ 2,250 บาท  
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี ของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ใหค้วามรู้
ใหก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการใชเ้กลือทีม่ีปรมิาณไอโอดนีอยา่ง
เหมาะสม เป็นเงนิ 3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ วตัถุประสงค์เพือ่สรา้ง
เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รือ่งการช่วยฟ้ืนคนืชีพ ในระดบัปฐมพยาบาลได้
อยา่งเหมาะสม เป็นเงนิ 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรูใ้นเรือ่งการ
ป้องกนัโรคหนอนพยาธ ิเป็นเงนิ 8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสขุ หน้าที ่20  ลาํดบัที ่1  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมให้มคีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7  บา้นรมิวาง  
   - ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิ TO BE NUMBER ONE (ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชุมชน/
หมูบ่า้น)  ตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ วตัถุประสงค์
เพือ่กอ่ต ัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นเงนิ 3,000 บาท 
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   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ให้ความรูใ้หก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการตรวจ
คน้หามะเร็งเตา้นม เป็นเงนิ 2,250 บาท  
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี ของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ใหค้วามรู้
ใหก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการใชเ้กลือทีม่ีปรมิาณไอโอดนีอยา่ง
เหมาะสม เป็นเงนิ 3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ วตัถุประสงค์เพือ่สรา้ง
เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รือ่งการช่วยฟ้ืนคนืชีพ ในระดบัปฐมพยาบาลได้
อยา่งเหมาะสม เป็นเงนิ 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรูใ้นเรือ่งการ
ป้องกนัโรคหนอนพยาธ ิเป็นเงนิ 8,000 บาท 

 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
การเพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสขุ หน้าที ่20  ลาํดบัที ่1  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมให้มคีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9  บา้นปง  
   - ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิ TO BE NUMBER ONE (ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชุมชน/
หมูบ่า้น)  ตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ วตัถุประสงค์
เพือ่กอ่ต ัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นเงนิ 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ให้ความรูใ้หก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการตรวจ
คน้หามะเร็งเตา้นม เป็นเงนิ 2,250 บาท  
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี ของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่รณรงค์ใหค้วามรู้
ใหก้บัประชาชนในหมูบ่า้นเรือ่งการใชเ้กลือทีม่ีปรมิาณไอโอดนีอย่าง
เหมาะสม เป็นเงนิ 3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ วตัถุประสงค์เพือ่สรา้ง
เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รือ่งการช่วยฟ้ืนคนืชีพ ในระดบัปฐมพยาบาลได้
อยา่งเหมาะสม เป็นเงนิ 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  วตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรูใ้นเรือ่งการ
ป้องกนัโรคหนอนพยาธ ิเป็นเงนิ 8,000 บาท 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 

   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การ
เพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์
การพฒันาดา้นสาธารณสขุ หน้าที ่20  ลาํดบัที ่1  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ 
ทางวฒันธรรม 



58 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

   
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,802,850 บาท 

   
  

งบบุคลากร รวม 1,015,500 บาท 

   
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,015,500 บาท 

   
   

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 973,500 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล จาํนวน 3 อตัรา 
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   

   

 
เงนิประจาํตาํแหน่ง 
       - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจําตาํแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัเงนิ 
      ประจาํตาํแหน่ง ไดแ้ก ่ผูอ้าํนวยการกองชา่ง จาํนวน 1 อตัรา 
       - เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว  
      138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

จาํนวน 42,000 

 
 
บาท 
 
 

            
 

      

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 730,350 บาท 

   
   

คา่ตอบแทน รวม 155,350 บาท 

   
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 104,350 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจงานจา้งโครงการ
กอ่สรา้งตา่งๆ ของ องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด เป็น
เงนิ 50,000 บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่เป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี)สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
รายจา่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจจา่ยได้ พ.ศ. 2559 เป็น
เงนิ 54,350 บาท 

      

   
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสว่น
ตาํบลและพนกังานจา้งและลูกจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการและ
วนัหยุดราชการซึง่เป็นงานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการปกตหิรืองานทีไ่มอ่าจ
ทาํในเวลาราชการได ้  
- เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบ
แทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2559 
 

      

   
   

คา่เชา่บา้น จาํนวน 36,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น/เชา่ซ้ือบา้น ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลทีม่สีทิธเิบกิ
ได ้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
 

      

   
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท 
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  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก ่นายกองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พนกังานสว่นตาํบล และผูม้สีทิธเิบกิได้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบั
ที ่3 พ.ศ.2549) และหนงัสอืกรมบญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.0422.3/ว 
257 ลงวนัที ่ 29  มถิุนายน  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
   

คา่ใชส้อย รวม 240,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

   
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 180,000 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ดงัน้ี 
- คา่จา้งเหมาบรกิารลา้งฟิล์มและอดัขยายรูป เป็นเงนิ 2,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสารแบบแปลนตา่งๆ เป็นเงนิ 5,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาทาํป้ายรณรงค์และป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เป็น
เงนิ 15,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป จาํนวน 1 คน จาํนวน 12 เดอืน เป็น
เงนิ 108,000 บาท 
- คา่จา้งเหมาบรกิาร จา้งเหมาแรงงาน ใหผู้ร้บัจา้งกระทาํการอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้ง เป็น
เงนิ 50,000 บาท  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงกระมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

      

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   

    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่นตาํบล 
พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สาํหรบัเป็นคา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่
เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3 ) 
พ.ศ.2559 

จาํนวน 30,000 บาท 
 
 
 

                 

   
   

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท 

   

   

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
      ใชง้านไดต้ามปกต ิโดยมลีกัษณะเป็นการจา้งผูร้บัจ้างดาํเนินการ 
       หรือเป็นการจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหด้าํเนินการ 
       ซอ่มแซม โดย อปท.จดัซ้ือของเอง 
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คา่วสัด ุ

 
 

รวม 

 
 
335,000 

 
 
บาท 

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก เกา้อี้
พลาสตกิ  กระดาษ  หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ เป็นรายจา่ยเพือ่ให้
ไดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถ
ซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดย
สภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็น
อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
กลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่ม
กลาง  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ เป็นเงนิ 18,000 บาท 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่บอกรบัหนงัสอืและวารสารตา่งๆ ดา้นชา่ง เป็น
เงนิ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559      

      

   
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 35,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบล เชน่ ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เป็น
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกต ิมอีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  เป็น
สิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่
ซอ่มกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559     
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วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 250,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล เชน่  ไมต้า่ง ๆ คอ้น คมี จอบ เลือ่ย เทปวดัระยะ น้ํามนัทาไม ้
ส ีปนูซีเมนต์ ทราย อฐิหรือซีเมนต์บล็อก ทอ่น้ําและอปุกรณ์
ประปา ฯลฯ  เป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพ มลีกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมิีอายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความ
ชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้
ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลือง 
หมดไป แปรสภาพหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ  เป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุง
ปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
      

      

   
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์สาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบล เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู 
เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ กระดาษตอ่เน่ือง แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิ เมาส์ เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ เป็น
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิอีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพ มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เป็น
สิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่
ซอ่มกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
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วสัดสุาํรวจ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหลกั ไมไ้ผ ่สสีเปรย์ ตะป ูฯลฯ และใหห้มายรวมถงึ
รายจา่ย ดงัน้ี 
(1) รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
(2)รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา 
ทรพัย์สนิ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559      
 

      

   
  

งบลงทุน รวม 57,000 บาท 

   
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 57,000 บาท 

   
   

ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

   
    

เครือ่งปรบัอากาศ 12000 บทีียู จาํนวน 17,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครือ่ง ชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12000  บทีียู โดยมคีณุลกัษณะ  ดงัน้ี 
 1) ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดไมต่ํ่ากวา่ 12000 บทีียู  
 2) ราคาทีก่าํหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ังั  
 3) เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการทาํความเย็นขนาดไม่
เกนิ 40,000 บทีียู ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
 4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบสาํเร็จรูปท ัง้ชุด ท ังัหน่วยสง่ความ
เย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั 
 5) เครือ่งปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศ เชน่ แผน่ฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นตน้
สามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ นละออง และสามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้
- ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน 
- ชนิดตดิผนงั 
สาํหรบัชนิดตูต้ ัง้พื้น เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอกอากาศ 
 6) มคีวามหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
 7) การจดัซืือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3)ใหเ้ป็นไปตาม
มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2533 แจง้ตามหนงัสอืสาํนกั
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ที ่นร 0202/ว 4 ลงวนัที ่11 มกราคม 2533 และ
ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิคร ังัที ่3/2539 (คร ัง้
ที ่57) เมือ่วนัที ่14  มถิุนายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยให้
พจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (EER) นอกเหนือจาก
การพจิารณาดา้นราคา โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบคณุสมบตั ิคอื  
- ถา้จา้นวนบทีียูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจาํนวนวตัต์ทีน้่อยกวา่ 
- ถา้จาํนวนบทีียูไมเ่ทา่กนั ใหนํ้าจาํนวนบทีียูหารดว้ยจาํนวนวตัต์ 
(บทีียูตอ่วตัต์) ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงู ถือวา่
เครือ่งปรบัอากาศมปีระสทิธภิาพสงู สามารถประหยดัพลงังานไดด้กีวา่ 
8) การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 
(1) แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี สวติช์ 1 ตวั 
ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร 
9) คา่ตดิต ังัเครือ่งปรบัอากาศ (กรณีตอ้งการแสดงคา่ตดิต ังัแยกจากราคา
เครือ่งปรบัอากาศ)  
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(1) ชนิดต ังัพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
(2) ชนิดตูต้ ัง้พื้น 
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

      

  (3) ชนิดตดิผนงั 
ขนาด 12,000-24,000 บทีียู 3,000 บาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 และตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนกังบประมาณ ฉบบัเดอืนมกราคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ ประจาํปี พ.ศ. 2561  หน้าที ่15  ลาํดบัที ่3 
  

      

   
   

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

   
    

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 40,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เป็นรายจา่ยเพือ่ซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญเ่ชน่ เครือ่งบนิ เครือ่งจกัรกล
ยานพาหนะ เป็นตน้ ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เป็น
รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ รวมถงึเป็น
รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มอปุกรณ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั 
คา่ตดิต ัง้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559       

      

   
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,240,500 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 60,500 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 40,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

   
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งออกแบบ ประมาณราคา คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่
เอกชน นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้งในการ
ออกแบบ เขยีนแบบ ประมาณราคา กาํหนดรายละเอยีดรายการประกอบ
แบบ ขอ้มูลการกอ่สรา้งทีเ่หมาะสมสาํหรบัใชใ้นงานดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน และการกอ่สรา้งตา่ง ๆ ของ อบต. 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่6) พ.ศ. 2552, พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560, หนงัสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั กรมบญัชีกลาง  ดว่น
ทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวนัที ่5 มนีาคม 2561  และหนงัสอื
คณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั กรมบญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลง
วนัที ่4 มถิุนายน 2561 
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คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
  ใชง้านไดต้ามปกต ิโดยมลีกัษณะเป็นการจา้งผูร้บัจา้งดาํเนินการ 
  หรือเป็นการจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหด้าํเนินการ 
  ซอ่มแซม โดย อปท.จดัซ้ือของเอง 
 

      

   
   

คา่วสัด ุ รวม 20,500 บาท 

   
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,500 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุสาํหรบัใชใ้นกจิการขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบล เชน่ ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เป็น
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกต ิมอีายุ
การใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใชง้านแลว้เกดิความชาํรุดเสยีหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ  เป็น
สิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่
ซอ่มกลาง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
- รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ 
- รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- รายจา่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้มกบัคา่วสัดุ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559   
 

      

   
  

งบลงทุน รวม 1,180,000 บาท 

   
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,180,000 บาท 

   
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

   

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอยอโุบสถ บา้นใหมป่างเตมิ  
 หมูท่ี ่1 

จาํนวน 150,000 บาท 

   

      

  - เพือ่ทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยอโุบสถ บา้นใหมป่าง
เตมิ  หมูท่ี ่1 ปรมิาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบลบา้นกาดกาํหนด 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและแหลง่น้ํา 58 ลาํดบัที ่2 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่1 การสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร
สขุภาพเชือ่มโยงและทอ้งถิน่  
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทุง่หว้ย (หน้าบา้นนางแกว้ด)ี 
หมูท่ี ่9 

 
จาํนวน 

 
150,000 

 
บาท 

   

      

  - เพือ่ทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทุง่หว้ย (หน้าบา้นนาง
แกว้ด)ี หมูท่ี ่9 ปรมิาณงาน กวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ยาว
107 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาดกาํหนด  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564) การเพิม่เตมิ  
และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจาํปี 2561 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานและแหลง่น้ํา หน้าที ่12 ลาํดบัที ่72 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่1 การสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิารสขุภาพ
เชือ่มโยงและทอ้งถิน่  
 

      

   

    
โครงการปรบัปรุงผวิจราจรโอเวอร์เลย์ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย 6 หมูท่ี ่
7 

จาํนวน 150,000 บาท 

   

      

  - เพือ่ทาํการปรบัปรุงผวิจราจรโอเวอร์เลย์ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู่
ที ่7 ปรมิาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร ยาว
130 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาดกาํหนด  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564) การเพิม่เตมิ และ
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 ประจําปี 2561 หน้าที ่6 ลาํดบัที ่26 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและแหลง่น้ํา   สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่1 การสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิารสุขภาพเชือ่มโยงและ
ทอ้งถิน่  
 

      

   

    
โครงการปรบัปรุงผวิถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ซอยจาก
ทางหลวงบา้นนางถาวร - ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 

จาํนวน 150,000 บาท 

   

      

  - เพือ่ทาํการปรบัปรุงผวิจราจรโอเวอร์เลย์ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู่
ที ่3 ซอยจากทางหลวงบา้นนางถาวร - ประปาหมูบ่า้น ปรมิาณ
งาน กวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร ยาว130 เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาดกาํหนด  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและแหลง่น้ํา หน้าที ่5 ลาํดบัที ่18 สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่1 การสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร
สขุภาพเชือ่มโยงและทอ้งถิน่  
 

      

   

    
โครงการปูตวัหนอนบรเิวณพระธาตเุชียงลม  (ปบูล็อกคอนกรีตพ้ืนเคลือบส)ี   
หมูท่ี ่2 

จาํนวน 150,000 บาท 

   

      

  - เพือ่ทาํการปตูวัหนอน (ปูบล็อกคอนกรีตพ้ืนเคลือบส)ี บรเิวณพระธาตุ หมู่
ที ่2 ปรมิาณงาน พื้นทีร่วมไมน้่อยกวา่ 420 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาดกาํหนด  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและแหลง่น้ํา  หน้าที ่ 4  ลาํดบัที ่13  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่1 การสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร
สขุภาพเชือ่มโยงและทอ้งถิน่ 
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คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

    

   
    

โครงการปรบัปรุง บาํรุงรกัษาถนน ในเขตพื้นที ่ต.บา้นกาด จาํนวน 430,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุง บาํรุงรกัษาถนนในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารสว่น
ตาํบลบา้นกาด 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและแหลง่น้ํา  หน้าที ่ 67  ลาํดบัที ่86  สอดคล้อง
กบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่1 การสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วและ
บรกิารสขุภาพเชือ่มโยงและทอ้งถิน่ 
 

      

   
 

งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 50,000 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

   
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมากาํจดัขยะอนัตรายของชุมชน เป็น
เงนิ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2530,   ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560  ลง
วนัที ่18 ตลุาคม 2560,  หนงัสอืกระทรวง มหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561, หนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 627 ลง
วนัที ่7 มนีาคม 2561  และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 
 

      

   แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

   
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 155,000 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 55,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   

    
โครงการบรหิารจดัการศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนเชงิคุณธรรมประจาํตาํบล
บา้นกาด (ศนูย์ MEC) 

จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการบรหิารจดัการศนูย์
เรียนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนเชงิคุณธรรมประจาํตาํบลบา้น
กาด (MEC) วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใชเ้ป็นศนูย์ประสานงาน และ
สง่เสรมิสนบัสนุนผลติภณัฑ์ชุมชนหรือเศรษฐกจิในชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่
วสัดอุุปกรณ์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่
ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดัในการดาํเนิน
กจิกรรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ  หน้าที ่81 ลาํดบัที ่1  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่2 การสง่เสรมิการเกษตร การผลติสนิคา้ชุมชน การลงทุนสูส่ากล 
 
 

      

   



67 

 

 

    
โครงการรกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ 
วตัถุประสงค์โครงการเพือ่สนองพระราชดาํรขิองพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในการจดัการทรพัยากรน้ํา โดยจา่ยเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  คา่
วสัดุ อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการของ อปท.พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หน้าที ่94 ลาํดบั
ที ่14  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน  
 

      

   
    

โครงการลดการเผา ลดหมอกควนั และลดโลกรอ้น จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการลดการเผา ลดหมอกควนั และลดโลก
รอ้น วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ป้องกนัปญัหาหมอกควนั และไฟป่า และ
ภาวะโลกรอ้น โดยจา่ยเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  คา่วสัด ุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการของ อปท.พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม หน้าที ่90 ลาํดบัที ่1สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคงดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน  
 

      

   
    

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมศูนย์พฒันาครอบครวัในชุมชนตาํบลบา้นกาด จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิกจิกรรมศนูย์พฒันา
ครอบครวัในชุมชนตาํบลบา้นกาด โดยมวีตัถุประสวค์เพือ่สง่เสรมิ
ความสมัพนัธ์ และลดความรุนแรงในครอบครวั โดยจา่ยเป็น
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม หน้าที ่90 ลาํดบัที ่1 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสขุของ
ประชาชน  
 

      

   
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพแกส่ตรีในชุมชน จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสง่เสรมิและพฒันา 
ศกัยภาพแกส่ตรีในเขตองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด  วตัถุประสงค์
โครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพของสตรี สง่เสรมิการจดักจิกรรมสรา้ง 
ความรูค้วามเขม้แข็งทกัษะความสามารถใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นฐานพลงัใน
การขบัเคลือ่น  เพือ่แกไ้ขปญัหาใหก้บัชุมชนสงัคมและเป็นตน้แบบ 
ในการพฒันาตนเพือ่ขยายผลแกส่ตรีกลุม่อืน่ ๆ ตอ่ไป  โดยจา่ย
เป็น คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่ป้ายโครงการ  คา่สมนาคณุ
วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการฝึกอบรม 
.- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม
และเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม หน้าที ่90  ลาํดบัที ่2  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสขุของ
ประชาชน   
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โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชน จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการสง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชน วตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในตาํบล 
บา้นกาดเพิม่พูนศกัยภาพและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยจา่ย
เป็นคา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดอุุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม หน้าที ่90 ลาํดบัที ่3 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสขุของ
ประชาชน  
 
 

      

   
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุน รวม 100,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

   
    

โครงการ "มหศัจรรย์แมว่าง" (Amazing Maewang)  จาํนวน 100,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กท่ีท่าํการปกครองอาํเภอแมว่าง จงัหวดั
เชียงใหม ่ตามโครงการ "มหศัจรรย์แมว่าง" (Amazing  Maewang) 
วตัถุประสงค์โครงการเพือ่เผยแพรว่ชิาการเกษตรและเทคโนโลยีการผลติสู่
เกษตรกรผูส้นใจและเพือ่เป็นการสง่เสรมิผลผลติทางการเกษตร กลุม่สนใจ
ดา้นการเกษตรและดา้นอืน่ๆตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  โดยจา่ยเป็นคา่จดั
สถานที ่คา่ของทีร่ะลกึ คา่ของรางวลั คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการจดั
งาน ฯลฯ  เป็นเงนิ 100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ หน้าที ่13 ลาํดบัที ่1สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่2 การ
สง่เสรมิการเกษตร การผลติสนิคา้ชุมชนการคา้ การลงทุนสูส่ากล  
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

   
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 120,000 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   
    

โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนตาํบลบา้นกาด จาํนวน 120,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนตาํบล
บา้นกาด  วตัถุประสงค์โครงการเพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน
เห็นความสาํคญัของการออกกาํลงักาย สรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะและ
รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  โดยจา่ยเป็น คา่ชุดกีฬา คา่อปุกรณ์
กีฬา  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่เงนิรางวลั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 
ในการจดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสาธารณสขุ หน้าที ่86  ลาํดบัที ่3  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุ
ของประชาชน  
 

      

   
 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 217,000 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 127,000 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 127,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   

    
คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ ซึง่เป็นวนัสาํคญัทางราชการ งานรฐัพธิี และงาน
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

จาํนวน 12,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการจดังานตา่งๆ ซึง่เป็นวนัสาํคญัทาง
ราชการ งานรฐัพธิี และงานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ วตัถุประสงค์
โครงการเพือ่อนุรกัษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีามของไทย  เชน่ วนั
เฉลมิพระชนมพรรษา วนัปิยมหาราช ฯลฯ โดยจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือผา้แพร ผา้
ริว้ ธงชาต ิป้ายสญัลกัษณ์ ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้คา่
วสัดุ อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่จ้างเหมา
บรกิาร ตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนั
กีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  หน้าที ่83 ลาํดบัที ่4 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
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โครงการธรรมะเพือ่ประชาชน จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการธรรมะเพือ่ประชาชน วตัถุประสงค์
โครงการเพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพื้นทีเ่ขา้ใจหลกัธรรม คาํสอนทางพุทธ
ศาสตร์ไดอ้ยา่งลกึซึง้ โดยจา่ยเป็นคา่ปจัจยัไทยทาน คา่วสัดอุปุกรณ์  และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  หน้าที ่83 ลาํดบัที ่1สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
  

      

   
    

โครงการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่การอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหป้ระชาชนได้
เห็นถงึความสาํคญัของการอนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรมอนัดงีามของไทย 
โดยจา่ยเป็น คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่
วสัดุ เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน้าที ่83 ลาํดบัที ่2  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

      

   
    

โครงการรดน้ําดาํหวัป๋ีใหมเ่มอืงตามประเพณีสงกรานต์ จาํนวน 100,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรดน้ําดาํหวัป๋ีใหมเ่มอืงตามประเพณี
สงกรานต์ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่อนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรมอนัดงีาม
ของไทย โดยจา่ยเป็น คา่ตกแตง่สถานที ่คา่รางวลัการแขง่ขนั คา่วสัดุ
อปุกรณ์ในการแขง่ขนั คา่เครือ่งดาํหวั คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จาํเป็น และประหยดั  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน้าที ่83 ลาํดบัที ่3 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 
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งบเงนิอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุน รวม 90,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

   
    

โครงการสง่เสรมิและเทดิทูนในพระมหากรุณาธคิณุ จาํนวน 15,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอุดหนุนใหแ้กท่ีท่าํการปกครองอาํเภอ 
แมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่ตามโครงการสง่เสรมิและเทดิทูนใน 
พระมหากรุณาธคิณุ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่เป็นการแสดงความ
จงรกัภกัดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการ 
ประกอบพธิีการและจดักจิกรรมวนัสาํคญัตา่งๆ เชน่ วนัจกัรี วนัฉตัร
มงคล วนัที ่12 ส.ค. วนัที ่5 ธ.ค. วนัปิยมหาราช    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564) การ
เพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 ประจาํปี 2561 ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน้าที ่14 ลาํดบัที ่1 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม  
 

      

   
    

โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมประเพณีอนัดงีามของไทย จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอุดหนุนใหแ้กท่ีท่าํการปกครองอาํเภอแม่
วาง จงัหวดัเชียงใหม ่ตามโครงการสง่เสรมิวฒันธรรมประเพณีอนัดงีามของ
ไทย วตัถุประสงค์โครงการเพือ่เป็นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม  เพือ่จา่ย
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบพธิีการและจดักจิกรรมวนัสาํคญั
ตา่งๆ เชน่ ประเพณีทาํบญุวนัขึน้ปีใหม ่1 มกราคม , ประเพณี
เขา้พรรษา , วนัมาฆบชูา/วนัวสิาขบูชา , ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําดาํหวัป๋ี
ใหมเ่มอืง)   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564) การ
เพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 ประจาํปี 2561 ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน้าที ่14 ลาํดบัที ่2 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม  

      

   
   

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       

   
    

โครงการตกับาตรเทโว วดัโสภาราม หมูท่ี ่2 จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กว่ดัโสภาราม หมูท่ี ่2 อาํเภอแมว่าง จงัหวดั
เชียงใหม ่ตามโครงการตกับาตรเทโว วตัถุประสงค์โครงการเพือ่สง่เสรมิให้
เยาวชนประชาชน ไดเ้ล็งเห็นถงึความสาํคญัทางศาสนาและอนุรกัษ์ประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถิน่  โดยจา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์  คา่
จดัเตรียมสถานที ่คา่วสัดุ อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและ
ประหยดั   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   หน้าที ่101  ลาํดบัที ่7  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

      

   



72 

 

 

 

    
โครงการสรงน้ําครูบาเจา้ศรีวชิยั  วดับา้นใหมป่างเตมิ หมูท่ี ่1 จาํนวน 30,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กว่ดับา้นใหมป่างเตมิ หมูท่ี ่1อาํเภอแม่
วาง จงัหวดัเชียงใหม ่ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุ วตัถุประสงค์โครงการ
เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนประชาชน ไดเ้ล็งเห็นถงึความสาํคญัทางศาสนาและ
อนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถิน่  โดยจา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์  คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่วสัดุ อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่
จาํเป็นและประหยดั   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   หน้าที ่101  ลาํดบัที ่8  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 

      

   
    

โครงการสรงน้ําพระธาตเุชียงลม  วดัโสภาราม หมูท่ี ่2 จาํนวน 30,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กว่ดัโสภาราม หมูท่ี ่2 อาํเภอแมว่าง จงัหวดั
เชียงใหม ่ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุ วตัถุประสงค์โครงการเพือ่สง่เสรมิ
ใหเ้ยาวชนประชาชน ไดเ้ล็งเห็นถงึความสาํคญัทางศาสนาและอนุรกัษ์
ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถิน่  โดยจา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์  คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่วสัดุ อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่
จาํเป็นและประหยดั   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   หน้าที ่101  ลาํดบัที ่6  สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 
  

      

   
 

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 45,000 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 10,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่วภายในตาํบล จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการสง่เสรมิและพฒันาสถานที่
ทอ่งเทีย่วภายในตาํบล วตัถุประสงค์โครงการเพือ่พฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่วให้
สวยงาม  เพือ่ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว โดยจา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง และ
เครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น
และประหยดัในการดาํเนินกจิกรรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการ ของ อปท.พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมหน้าที ่95 ลาํดบัที ่1   สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่4 การเสรมิสรา้งความม ั่นคงดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งย ั่งยืน 
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งบเงนิอุดหนุน รวม 35,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุน รวม 35,000 บาท 

   
   

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

   
    

โครงการจดังานไมด้อกไมป้ระดบั คร ัง้ที ่43 ประจาํปี 2562 จาํนวน 30,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลแมว่นิ อาํเภอแม่
วาง จงัหวดัเชียงใหม ่ ตามโครงการจดังานไมด้อกไม้
ประดบั ประจาํปี 2562  วตัถุประสงค์โครงการเพือ่เชดิชูและคงไวซ้ึง่
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความงดงามตระการตาของดอกไมป้ระดบั
นานาพนัธุของจงัหวดัเชียงใหม ่ เพือ่เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มขององค์กรใน
อาํเภอแมว่าง โดยเฉพาะบทบาทของหน่วยบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่และ
ภาคเอกชนทีต่อ้งเป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และ
การเมอืงในอนาคต และเพือ่เสรมิสรา้งเศรษฐกจิโดยรวมของอาํเภอแมว่าง
ไดด้ยีิง่ขึน้ และเศรษฐกจิของตาํบลในพื้นที ่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) การเพิม่เตมิ และ
การเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ดา้นการเมือง
การบรหิาร หน้าที ่14  ลาํดบัที ่4  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้
ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมให้มคีณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม     

      

   
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

   
    

โครงการสง่เสรมิกระบวนการเรียนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของประชาชน จาํนวน 5,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กส่าํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหมต่าม
โครงการสง่เสรมิกระบวนการเรียนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของ
ประชาชน วตัถุประสงค์โครงการเพือ่จดัซุ้มรา้นคา้ของอาํเภอแมว่างในงาน
กาชาดและงานฤดหูนาว โดยจา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการจดังาน 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน้าที ่102  ลาํดบัที ่5  สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3  การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม 
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แผนงานการเกษตร 

   
 

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 30,700 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 30,700 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 30,700 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   

    
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการของศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํ
ตาํบลบา้นกาด 

จาํนวน 10,700 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการดาํเนินงานของศนูย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบลบา้นกาด วตัถุประสงค์โครงการเพือ่
ดาํเนินการตา่งๆเกีย่วกบัการเกษตรของศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาํตาํบลบา้นกาดโดยจา่ยเป็น คา่วสัดอุุปกรณ์ กลา้พืชผกั ปุ๋ ย คา่อาหาร
กลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดัในการดาํเนิน
กจิกรรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร  หน้าที ่99 ลาํดบัที ่1 สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่3 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัและการ
ใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล   
                

      

   
    

โครงการเพิม่พูนความรูเ้พือ่พฒันาการเกษตรอยา่งย ั่งยืน จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการเพิม่พูนความรู้ เพือ่พฒันาการ
เกษตรอยา่งย ั่งยืน วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหเ้กษตรกรมคีวามรูใ้นการ 
การเกษตรอยา่งย ั่งยืน โดยจา่ยเป็น คา่วสัดอุปุกรณ์กลา้พืชผกั ปุ๋ ย คา่อาหาร
กลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและประหยดัในการดาํเนิน
กจิกรรม  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกจิ  หน้าที ่80 ลาํดบัที ่1 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั  
ขอ้ที ่2 การสง่เสรมิการเกษตร การผลติสนิคา้ชุมชน การลงทุนสูส่ากล 

      

   
    

โครงการสง่เสรมิการผลติพืชผกัปลอดภยัและปลอดสารพษิ จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆตามโครงการผลติพืชผกัปลอดภยัและปลอด
สารพษิ  วตัถุประสงค์โครงการเพือ่ใหม้พีืชผกัทีส่ะอาด ปลอดภยัไมม่ี
สารเคมใีนการบรโิภค โดยจา่ยเป็น คา่วสัดอุปุกรณ์ ตน้ไม ้กลา้
พืชผกั ปุ๋ ย คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุ
วทิยากรคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นและประหยดัใน
การดาํเนินกจิกรรม 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกจิ  หน้าที ่80 ลาํดบัที ่2 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่2 การสง่เสรมิการเกษตร การผลติสนิคา้ชุมชน การลงทุนสู่
สากล 
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งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้ รวม 10,000 บาท 

   
  

งบดาํเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
   

คา่ใชส้อย รวม 10,000 บาท 

   
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

   
    

โครงการปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณะและป่าชุมชน จาํนวน 10,000 บาท 

   

      

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณะ
และป่าชุมชน  วตัถประสงค์โครงการเพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามี
สว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้น เพิม่พื้นทีส่เีขยีวในตาํบลบา้น
กาด โดยจา่ยเป็น คา่กลา้ตน้ไม ้คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร
กลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่และคา่วสัดอุปุกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็นและ
ประหยดั 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการของ อปท. พ.ศ. 2542 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 164 ลง
วนัที ่26 มกราคม 2558  

– เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  หน้าที ่94  ลาํดบั
ที ่1  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั ขอ้ที ่4  การเสรมิสรา้งความม ั่นคง
ดา้นทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 

      

   แผนงานงบกลาง 

   
 

งบกลาง รวม 5,811,240 บาท 

   
  

งบกลาง รวม 5,811,240 บาท 

   
   

งบกลาง รวม 5,811,240 บาท 

   
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 52,758 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด ในสว่นของนายจา้งในอตัรารอ้ยละหา้ของคา่จา้ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533, หนงัสอื
สาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 ลง
วนัที ่22 มกราคม 2557  และหนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.5/ว 81  ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557  
 

      

   
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 3,997,200 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุในเขตองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้
ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 2517 ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน 2560, หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 5651 ลง
วนัที ่4 ตลุาคม 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  หน้าที ่88  ลาํดบัที ่1 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั  ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสขุของ
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ประชาชน  
 
 
 
 

   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 1,344,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพคนพกิารในเขตองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548, ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ การจา่ยเบีย้ความพกิารใหค้นพกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0891.3/
ว 3609  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 2517 ลง
วนัที ่15 พฤศจกิายน 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  หน้าที ่88  ลาํดบัที ่2 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั  ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน    
 

      

   
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 120,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ในเขตองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548,  ตามหนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลง
วนัที ่5 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม  หน้าที ่88  ลาํดบัที ่3 สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั  ขอ้ที ่5 การเสรมิสรา้งความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสขุของ
ประชาชน 
 

      

   
   

สาํรองจา่ย จาํนวน 107,092 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้ หรือการบรรเทา
ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้ เชน่ การป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาอทุกภยั น้ําป่าไหลหลาก แผน่ดนิถลม่ ภยัแลง้ วาต
ภยั อคัคภียั ไฟป่าและหมอกควนั และโรคตดิตอ่ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย 
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0313.4/ว 667  ลง
วนัที ่12 มนีาคม 2545,  หนงัสอืกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3215 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560, หนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.2/ว 76 ลง
วนัที ่13 มกราคม 2558, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2560, หนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 1064 ลง
วนัที ่31 พฤษภาคม 2560, หนงัสอืกรมสง่เสรมิ 
การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 1173 ลง
วนัที ่15 มถิุนายน 2560  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2560 
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รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 

      

   
    

โครงการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ จาํนวน 56,000 บาท 

   

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพของ อบต. 
บา้นกาด ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัจาก
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0891.3/
ว 1263 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสาธารณสขุ หน้าที ่85 ลาํดบัที ่1สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดั ขอ้ที ่5 การสรา้งความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสขุ  ของ
ประชาชน 

      

   
   

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จาํนวน 134,190 บาท 

   

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่  (กบท.) ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 ออกตามความใน พ.ร.บ.
บาํเหน็จบาํนาญ ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 โดยใหอ้งค์การบรหิาร
สว่นตาํบลต ัง้จา่ย   ในอตัรารอ้ยละ 1 ของประมาณการรายรบั โดยไมร่วม
รายไดจ้ากพนัธบตัร   เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้และเงนิอดุหนุนทุกชนิด ตาม
หนงัสอืสาํนกังาน    กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.5/ว 28 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม  2559   
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ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
                                            
             แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั                     

โครงการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ 

56,000                 56,000 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 120,000                 120,000 

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 52,758                 52,758 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 3,997,200                 3,997,200 

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(กบท.) 

134,190                 134,190 

สาํรองจา่ย 107,092                 107,092 

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,344,000                 1,344,000 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่ง
นายก/รองนายก 

                42,120 42,120 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

                1,713,600 1,713,600 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล 

                86,400 86,400 

เงนิเดือนนายก/รองนายก                 514,080 514,080 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก 

                42,120 42,120 

เงนิเดือน  
(ฝ่ายประจาํ) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง             247,800   807,360 1,055,160 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน           12,840   12,840   25,680 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง                 51,000 51,000 

เงนิเดือนพนกังาน         973,500 297,900 888,480 307,620 3,644,460 6,111,960 

เงนิประจาํตาํแหน่ง         42,000   42,000   174,000 258,000 
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                                                         แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้ง
ความ

เขม้แข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

งบดาํเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร         10,000   5,000   50,000 65,000 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

        104,350   98,450 12,470 340,050 555,320 

คา่เช่าบา้น         36,000       42,000 78,000 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ         5,000   5,000   15,000 25,000 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึง่บรกิาร         240,000 3,120 111,000   738,000 1,092,120 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ                 60,000 60,000 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

คา่เช่าพ้ืนทีร่บัฝากเว็บไซต์ และโดเมนเนมของ 
อบต.บา้นกาด 

                18,000 18,000 

คา่ใช้จา่ยในการจดังานตา่งๆ ซึง่เป็นวนัสาํคญั
ทางราชการ งานรฐัพธีิ และงานประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

    12,000             12,000 

คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการของศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลบา้นกาด 

  10,700               10,700 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น
คา่เบี้ยเล้ียงในการเดนิทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนาของพนกังานสว่นทอ้งถิน่และก
นกังานจา้ง 

                60,000 60,000 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนา 

                90,000 90,000 
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                                                         แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้ง
ความ

เขม้แข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบดาํเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ใช้สอย 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัเป็น
คา่เบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กั และ
คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นทอ้งถิน่และ
พนกังานจา้ง 

            60,000     60,000 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนา 

        30,000         30,000 

โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บา้น
กาด 

                5,000 5,000 

โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ประจาํปี                 10,000 10,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนตาํบลบา้นกาด     120,000             120,000 

โครงการจดัการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภาองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกาด 

                500,000 500,000 

โครงการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของ อบต.เพ่ือ
พฒันาการจดัทาํแผน 

                5,000 5,000 

โครงการจดังานวนัเด็ก ประจาํปี             50,000     50,000 

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ                 200,000 200,000 

โครงการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่และการ
ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

                10,000 10,000 

โครงการทาํแนวกนัไฟในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้น
กาด 

              10,000   10,000 

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน     5,000             5,000 

โครงการบรหิารจดัการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิ
ชุมชนเชงิคุณธรรมประจาํตาํบลบา้นกาด (ศูนย์ 
MEC) 

      15,000           15,000 

โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาต ิ                 10,000 10,000 
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                                                         แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้ง
ความ

เขม้แข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบดาํเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ใช้สอย 

โครงการปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณะและป่าชุมชน   10,000               10,000 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ               10,000   10,000 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและ
ไฟป่า 

              20,000   20,000 

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางการจราจร
ในช่วงเทศกาลและวนัสาํคญัตา่งๆ 

              10,000   10,000 

โครงการเผยแพรค่วามรูเ้พื่อการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 

    10,000             10,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัและระวงัอคัคีภยั               15,000   15,000 

โครงการเฝ้าระวงัและสง่เสรมิพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัในศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

            11,000     11,000 

โครงการเพิม่จาํนวนสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนั
ภยั 
ฝ่ายพลเรือน อบต.บา้นกาด 

              15,000   15,000 

โครงการเพิม่พูนความรูเ้พื่อพฒันาการเกษตร
อย่างย ั่งยืน 

  10,000               10,000 

โครงการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ 

              10,000   10,000 

โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชน                 10,000 10,000 

โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การชําระภาษี                 50,000 50,000 

โครงการรดน้ําดาํหวัป๋ีใหมเ่มืองตามประเพณี
สงกรานต ์

    100,000             100,000 

โครงการรกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ       5,000           5,000 

โครงการลดการเผา ลดหมอกควนั และลดโลก
รอ้น 

      5,000           5,000 
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                                                         แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้ง
ความ

เขม้แข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบดาํเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ใช้สอย 

โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัทาํแผน
ชุมชนของหมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบตําบลบา้น
กาด 

                5,000 5,000 

โครงการสง่เสรมิการผลติพืชผกัปลอดภยัและ
ปลอดสารพษิ 

  10,000               10,000 

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อกสถานทีข่อง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเตมิ 

            40,000     40,000 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมศูนย์พฒันาครอบครวั
ในชุมชนตาํบลบา้นกาด 

      10,000           10,000 

โครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัภยัและการ
ป้องกนัภยัแกป่ระชาชน 

              15,000   15,000 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพแกส่ตรีใน
ชุมชน 

      10,000           10,000 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

      10,000           10,000 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ภายในตาํบล 

    10,000             10,000 

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนศูนย์ปรองดอง
สมานฉนัท์ อบต.บา้นกาด 

              5,000   5,000 

โครงการสง่เสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคดา้น
ทนัตกรรมสาํหรบัเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นใหมป่างเตมิ 

            9,500     9,500 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 

            148,950     148,950 

โครงการอบรมจรยิธรรม คุณธรรมของ
พนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง ของ อบต.
บา้นกาด 

                5,000 5,000 

คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม         60,000   30,000   60,000 150,000 
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            แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบดาํเนินงาน 

คา่วสัด ุ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่                 15,000 15,000 

วสัดุคอมพวิเตอร์         20,000   10,000   60,000 90,000 

วสัดุสาํรวจ         10,000         10,000 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ         55,500   10,000   10,000 75,500 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่                 100,000 100,000 

วสัดุงานบา้นงานครวั             20,000   25,000 45,000 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์           45,600   10,000 10,000 65,600 

คา่อาหารเสรมิ (นม)             110,000     110,000 

วสัดุกอ่สรา้ง         250,000       20,000 270,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่             3,000   10,000 13,000 

วสัดุสาํนกังาน         20,000   40,000   70,000 130,000 

วสัดุอืน่                 20,000 20,000 

คา่
สาธารณูปโภค 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม                 15,000 15,000 

คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล             2,000   10,000 12,000 

คา่ไฟฟ้า             10,000   120,000 130,000 

คา่บรกิารไปรษณีย์                 10,000 10,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์                 25,000 25,000 
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            แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

งบลงทุน 

คา่ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน                     

เกา้อ้ีบุนวมสีน้ําเงนิ (ขาเหล็ก)                 40,000 40,000 

เกา้อ้ีพลาสตกิ                 36,000 36,000 

เครือ่งปรบัอากาศ 12000 บีทียู         17,000   17,000     34,000 

ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน                 11,000 11,000 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                     

เครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่1 

            22,000   22,000 44,000 

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบั
งานประมวลผล 

                21,000 21,000 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                     

ชุดเครือ่งเสียง                 15,000 15,000 

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์         40,000       50,000 90,000 

ครุภณัฑ์อืน่                     

เลือ่ยยนต์โซ ่               8,500   8,500 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                     

รถบรรทุก (ดีเซล)                 814,000 814,000 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่                     

เครือ่งมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร์                 42,500 42,500 

จอรบัภาพ                 21,800 21,800 

คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                     

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอยอุโบสถ หมูท่ี ่1 

        150,000         150,000 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทุง่ห้วย (หน้าบา้น
นางแกว้ดี) หมูท่ี ่9 

        150,000         150,000 
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            แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

  
 
 
 
งบลงทุน 

  
 
 
 
คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรโอเวอร์
เลย์ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย 
6 หมูท่ี ่7 

        150,000         150,000 

โครงการปรบัปรุงผวิถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ตกิคอนกรีตโอเวอรืเลย์ 
ซอยจากทางหลวงบา้นนางถาวร - 
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 

        150,000         150,000 

โครงการปูตวัหนอนบรเิวณพระ
ธาตุเชียงลม  หมูท่ี ่2 

        150,000         150,000 

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ
และสิง่กอ่สรา้ง 

                    

โครงการปรบัปรุง บาํรุงรกัษาถนน 
ในเขตพ้ืนที ่ต.บา้นกาด 

        430,000         430,000 

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ 

รายจา่ยอืน่                     

คา่จา้งทีป่รกึษาเพื่อศกึษา วจิยั 
ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆ 
ซึง่มใิช่เพื่อการจดัหารหรือปรบัปรุง
ครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง 

                30,000 30,000 

งบเงนิอดุหนุน เงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

                    

โครงการจดังานไมด้อกไมป้ระดบั 
คร ัง้ที ่43 ประจาํปี 2562 

    30,000             30,000 

โครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย                 10,000 10,000 

โครงการศูนย์รวมขอ้มูลขา่วสาร
การซ้ือหรือการจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาํเภอแมว่าง 

                50,000 50,000 

เงนิอุดหนุนเอกชน                     

โครงการพระราชดาํรสิาธารณสุข           100,000       100,000 

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์ 

                    

โครงการตกับาตรเทโว วดัโสภา
ราม หมูท่ี ่2 

    5,000             5,000 
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             แผนงาน 

  
  
 
งบ/หมวด/ประมาณ รายจา่ย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

  

โครงการสรงน้ําครูบาเจา้ศรีวชิยั  
วดับา้นใหมป่างเตมิ หมูท่ี ่1 

    30,000             30,000 

โครงการสรงน้ําพระธาตุเชียงลม  
วดัโสภาราม หมูท่ี ่2 

    30,000             30,000 

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                     

โครงการ "มหศัจรรย์แมว่าง" 
(Amazing Maewang) คร ัง้ที ่
ประจาํปี พ.ศ.2562 

      100,000           100,000 

โครงการสง่เสรมิกระบวนการ
เรียนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของ
ประชาชน 

    5,000             5,000 

โครงการสง่เสรมิและเทดิทูนใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

    15,000             15,000 

โครงการสง่เสรมิวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของไทย 

    10,000             10,000 

โครงการอาหารกลางวนั             132,000     13,000 

รวม 5,811,240 40,700 382,000 155,000 3,093,350 459,460 2,123,180 461,430 11,041,490 23,567,850 
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