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สวนท่ี 1 

 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
   



 
 

 

 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา  ที่เคารพทุกทาน 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาดอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุก

ทานไดทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย    การดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังตอไปนี้ 

 1.  สถานะการคลัง 

      1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป 

                      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีสถานะการเงิน 

ดังนี ้

                         1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น                                                    47,842,923.60  บาท 

                         1.1.2  เงินสะสม                                           21,914,399.58  บาท 

 1.1.3  ทุนสำรองเงนิสะสม                                    15,332,243.04   บาท 

 1.1.4  รายการกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

           จำนวน  - โครงการ  รวม                                                                -     บาท 

 1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนีผู้กพัน  

           จำนวน  -  โครงการ  รวม                -     บาท 

 1.2  เงินกูคงคาง                                          -     บาท 

           2.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ  2563  ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   

 (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  20,278,260.38 บาท ประกอบดวย 

                        หมวดภาษีอากร     213,779.64     บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรบั และใบอนุญาต      35,233.70     บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน    366,920.99    บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย         -             บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตลด็        9,010.00    บาท 

 หมวดรายไดจากทุน                -    บาท 

 หมวดภาษีจดัสรร                                                                          11,513,501.05   บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                     8,129,447.00    บาท 

 (2)   เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                                                10,368.00    บาท 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 (3)  รายจายจริง จำนวน   16,213,019.50 บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง                                                                             5,192,127.00   บาท 

 งบบุคลากร                                                                         6,942,430.00   บาท 

 งบดำเนินงาน                                                                                    1, 870,158.31   บาท 

 งบลงทุน                                                                            1,345,611.91   บาท 

 งบรายจายอ่ืน                                                                          20,000.00   บาท 

 งบเงินอุดหนุน                                                                        535,673.60   บาท 

 (4)  รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                             -                บาท  

 (5)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนนิการตามอำนาจหนาที่                              638,582.28    บาท    

 (6)  รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงนิสะสม  จำนวน                                           -       บาท 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

  อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

         

2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง  

ป 2562 

ประมาณการ  

ป 2563 

ประมาณการ  

ป 2564 

รายไดจดัเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 656,766.19 220,000.00 400,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 105,520.00 32,500.00 30,500.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 328,938.16 300,000.00 300,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด          31,365.00 5,000.00 5,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,122,589.35 557,500.00 735,500.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรร 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

หมวดภาษีจัดสรร 18,061,196.20 13,290,000.00 13,240,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรร 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

18,061,196.20 13,290,000.00 13,240,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,000,431.00 9,775,786.00 10,279,970.00 

  รวมรายไดที่รัฐบาลอดุหนุน 

  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

9,000,431.00 9,775,786.00 10,279,970.00 

รวม 28,184,216.55 23,623,286.00 24,255,470.00 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

         

2.2  รายจาย 

งบ 
รายจายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ  

ป 2563 

ประมาณการ  

ป 2564 

จายจากงบประมาณ    

งบกลาง  5,657,565.00 6,110,107.00 6,805,750.00 

งบบุคลากร  8,154,555.00 9,869,856.00 10,204,980.00 

งบดำเนินงาน  2,835,412.97 4,379,923.00 4,314,240.00 

งบลงทุน  2,346,651.00 2,387,817.00 2,463,500.00 

งบรายจายอื่น      20,000.00 30,000.00 30,000.00 

งบเงินอุดหนุน  502,143.33 845,583.00 437,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 19,516,327.45 23,623,286.00 24,255,470.00 

รวม 19,516,327.45 23,623,286.00 24,255,470.00 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

สวนที่ 2   

   

ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

   

ของ 

 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

   



 
 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

         
 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,072,860.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,210.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 2,151,360.00 

แผนงานสาธารณสขุ                     482,800.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 3,837,490.00 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 480,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ  

แผนงานการเกษตร 20,000.00 

ดานการดำเนนิงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 6,805,750.00 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น     24,255,470.00 

 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

         
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                             งาน 

       งบ 

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 5,911,620 1,382,720 7,294,340 

เงนิเดือน (ฝายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320 

เงนิเดือน (ฝายประจำ) 3,513,300 1,282,680 4,896,020 

งบดำเนินงาน 2,031,500 484,820 2,516,320 

คาตอบแทน 492,900 119,820 612,720 

คาใชสอย 1,179,000 320,000 1,499,000 

คาวสัด ุ 214,600 45,000 259,600 

คาสาธารณูปโภค 145,000 0 145,000 

งบลงทุน 172,200 0 172,200 

คาครุภณัฑ 47,800 0 47,800 

งบรายจายอื่น 30,000 0 30,000 

รายจายอ่ืน 30,000 0 30,000 

งบเงินอุดหนุน 60,000 0 60,000 

เงินอุดหนุน 60,000 0 60,000 

รวม 8,205,320 1,867,540 10,072,860 

 



 
 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

                            งาน 
       งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบคุลากร 0 166,1800 159,420 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) 0 166,1800 159,420 
งบดำเนินงาน 5,000 219,030 168,230 
   คาตอบแทน 0 54,030 43,230 

คาใชสอย 5,000 160,000 120,000 
คาวัสด ุ 0 5,000 5,000 

งบลงทุน 0 16,000 16,000 
คาครุภัณฑ 0 5,000 5,000 

รวม 5,000 385,210 390,210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แผนงานการศึกษา 

 

                             งาน 
       งบ 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศกึษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบคุลากร 843,240 529,260 1,372,500 
เงินเดือน (ฝายประจำ) 843,240 529,260 1,372,500 

งบดำเนินงาน 216,340 510,520 726,860 
คาตอบแทน 74,340 44,430 118,770 
คาใชสอย 75,000 365,450 440,450 
คาวัสด ุ 67,000 88,640 155,640 
คาสาธารณูปโภค 0 12,000 12,000 

งบลงทุน 0 52,000 52,000 
เงินอุดหนุน 0 52,000 52,000 

รวม 972,800 1,091,780 2,151,360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

                             งาน 
       งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุขอ่ืน 

รวม 

งบบคุลากร 319,200 319,200 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) 319,200 319,200 

งบดำเนินงาน 63,600 63,600 

   คาใชสอย 3,000 3,000 

คาวัสด ุ 60,600 60,600 

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 

เงินอุดหนุน 100,000 100,000 

รวม 482,800 482,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

                                  งาน 
       งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน รวม 

งบบคุลากร 1,052,760 0 1,052,760 

เงินเดือน (ฝายประจำ) 1,052,760 0 1,052,760 

งบดำเนินงาน 408,430 85,000 493,430 

คาตอบแทน 155,430 0 155,430 

คาใชสอย 208,000 60,000 268,000 

คาวัสด ุ 85,000 25,000 110,000 

งบลงทุน 10,000 2,281,300 2,291,300 

    คาครุภัณฑ 10,000 0 10,000 

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,281,300 2,281,300 

รวม 1,471,190 2,366,300 3,837,490 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

                             งาน 

       งบ 

งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งชุมชน 

รวม 

งบดำเนินงาน                       15,000 15,000 

คาใชสอย                       15,000 15,000 

รวม                       15,000 15,000 

 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

                             งาน 

       งบ 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา 

วัฒนธรรมทองถิ่น 

งานวิชาการวางแผนและ 

สงเสริมการทองเที่ยว 

รวม 

งบดำเนินงาน 120,000 125,000 10,000 255,000 

คาใชสอย 120,000 125,000 10,000                    255,000 

งบเงินอุดหนุน 0 90,000 135,000 225,000 

เงินอุดหนุน 0 90,000 135,000 225,000 

รวม  120,000 215,000 145,000 480,000 

 

 



 
 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

                             งาน 

       งบ 

งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ำและ

ปาไม 

รวม 

งบดำเนินงาน 10,000 10,000 20,000 

คาใชสอย 10,000 10,000 20,000 

รวม 10,000 10,000 20,000 

 

แผนงานงบกลาง 

 

                             งาน 

       งบ 
งบกลาง รวม 

งบกลาง 6,805,750 6,805,750 

งบกลาง 6,805,750 6,805,750 

รวม 6,805,750 6,805,750 

 

 



 
 

 

 

ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

         

  โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอำนาจตามความใน

พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2552 

มาตรา 87    จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาดและโดย

อนุมัติของนายอำเภอแมวาง ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1.  ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ขอ 2.  ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

  ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น  24,255,470 บาท  

  ขอ 4.  งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  

เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น  24,255,470 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,072,860.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,210.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 2,151,360.00 

แผนงานสาธารณสขุ                     482,800.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 3,837,490.00 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 480,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ  

แผนงานการเกษตร 20,000.00 

ดานการดำเนนิงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 6,805,750.00 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น     24,255,470.00 

 



 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

รายงานประมาณการรายรบั 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอ แมวาง  จังหวดัเชียงใหม 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00 % 200,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 254,963.25 397,305.36 435,259.13 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบำรุงทองที ่ 53,270.74 64,653.20 76,092.06 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีปาย 54,249.00 118,376.00 145,415.00 120,000.00 66.67 % 200,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 362,482.99 580,334.56 656,766.19 220,000.00     400,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 989.40 1,076.70 1,823.60 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 6,195.00 2,103.30 3,506.40 5,000.00 -40.00 % 3,000.00 

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 480.00 380.00 350.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนพาณชิย 640.00 1,060.00 780.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000.00 500.00 1,420.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 21,838.00 34,830.00 70,910.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสำหรบักิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ 16,000.00 19,900.00 22,660.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 440.00 540.00 520.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 4,460.00 2,150.00 3,550.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 53,042.80 62,540.00 105,520.00 32,500.00     30,500.00 

 

 
       



 
 

 

 

 

  รายรับจริง ประมาณการ  

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน          

     ดอกเบ้ีย 329,889.31 292,058.64 328,938.16 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 329,889.31 292,058.64 328,938.16 300,000.00     300,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตลด็        

     คาขายแบบแปลน 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 500.00 4,000.00 31,365.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายไดเบด็เตล็ด 16,700.00 4,000.10 31,365.00 5,000.00     5,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร        

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 826,352.05 693,059.62 700,353.50 600,000.00 0.00 % 600,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 8,794,851.95 9,009,575.17 9,155,643.31 7,500,000.00 10.67 % 8,300,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 1,325,343.42 1,376,370.67 1,273,301.86 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00 

     ภาษธีรุกิจเฉพาะ 177,221.26 160,161.22 173,988.42 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ภาษีสุรา 562,210.08 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 1,354,860.12 2,068,950.44 2,230,926.27 1,700,000.00 8.82 % 1,850,000.00 

     คาภาคหลวงแร 22,889.87 19,430.59 20,445.49 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 17,501.93 16,306.86 19,694.35 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,088,931.00 1,608,979.00 4,486,843.00 2,000,000.00 -50.00 % 1,000,000.00 

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ำบาดาล 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,148,006.82 14,952,833.57 18,061,196.20 13,290,000.00     13,240,000.00 

  



 
 

 

 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

        

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

     เงนิอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน

เลือกทำ 
8,133,389.00 8,365,159.00 9,000,431.00 9,775,786.00 5.16 % 10,279,970.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,133,389.00 8,365,159.00 9,000,431.00 9,775,786.00     10,279,970.00 

รวมทุกหมวด 23,066,175.78 24,256,925.87 28,184,216.55 23,623,286.00     24,255,470.00 



 
 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอ แมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  24,255,470 บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บ 
 หมวดภาษีอากร รวม 400,000 บาท 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จำนวน 200,000 บาท 

          ประมาณการตามที่กฎหมายวาดวยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางกำหนด   
  ภาษีปาย จำนวน 200,000 บาท 

          ประมาณการตั้งรับไวตามจำนวนผูอยูในขายตองชำระภาษี   
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 32,500 บาท 
  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,000 บาท 

    
      ประมาณการตำ่กวางบประมาณ  ป 2562 เน่ืองจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมๆไดลดลง 
  

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,000 บาท 

    
      ประมาณการตำ่กวางบประมาณ  ป 2562 เน่ืองจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมๆไดลดลง 
  

  คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 500 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จำนวน 500 บาท 

    

      ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562 

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 

      ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2562 เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมๆไดเพิ่มขึ้น 

   จำนวน             3,000 บาท  

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสำหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จำนวน 20,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร จำนวน 500 บาท 

    
      ประมาณการตำ่กวางบประมาณ  ป 2562 เน่ืองจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมๆไดลดลง 
  

 

     คาใบอนุญาตอ่ืนๆ                                                                                         

           ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

  จำนวน    

 

 

 

 

 

 

        2,000 

 

 

 

 

 

 

บาท 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

 

รวม 

 

300,000 

 

บาท  
  ดอกเบี้ย จำนวน 300,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท 
  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จำนวน 5,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562    

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,240,000 บาท 
  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จำนวน 600,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 8,300,000 บาท 

    
      ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2562 เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมๆไดเพิ่มขึ้น 
  

  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จำนวน 1,300,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 150,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
  ภาษีสรรพสามิต จำนวน         1,850,000 บาท 

    
      ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2562 เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมๆไดเพิ่มขึ้น 
  

  คาภาคหลวงแร จำนวน 20,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
  คาภาคหลวงปโตรเลยีม จำนวน 20,000 บาท 

          ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   
  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จำนวน 1,000,000 บาท 

    
      ประมาณการตำ่กวางบประมาณ  ป 2562 เน่ืองจากคาดวาจะเก็บ

คาธรรมเนียมๆไดลดลง 
  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,279,970 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือก

ทำ 
จำนวน 10,279,970 บาท 

     
      ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2562 เนื่องจากคาดวาจะไดรับการ

อุดหนุนเพ่ิมขึ้น  
  

 



 
 

 

 

รายงานประมาณการรายจาย 
 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

อำเภอแมวาง    จังหวัดเชียงใหม 
                

  รายจายจริง ประมาณการ 
    

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 
    

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
    

งานบริหารท่ัวไป               
    

  งบบคุลากร               
    

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)               
    

    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 
    

    
เงินคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รอง

นายก 
42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

    
    เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

    

    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวน

ตำบล 

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

    

    
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
1,552,320.00 1,495,742.00 1,454,400.00 1,588,270.00 7.89 % 1,713,600  

     

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,237,040.00 2,180,462.00 2,139,120.00 2,272,990.00     2,398,320 

 
 
 
 
 
    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

             

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
    

    เงินเดือนพนักงาน 1,568,002.00 1,650,850.00 2,052,895.00 2,559,420.00 3.82 % 2,657,100      
    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 8,579.00 3,740.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
    เงินประจำตำแหนง 110,767.00 97,000.00 118,000.00 132,000.00 0 % 132,000 

    
    คาตอบแทนพนักงานจาง 458,790.00 540,910.00 611,640.00 636,480.00 8.64 % 691,500 

    
    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 33,630.00 39,890.00 41,460.00 35,820.00 -8.71 % 32,700 

    
รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 2,179,768.00 2,332,390.00 2,823,995.00 3,363,720.00     3,513,300 

    
รวมงบบุคลากร 4,416,808.00 4,512,852.00 4,963,115.00 5,636,710.00     5,911,620 

    
  งบดำเนินงาน               

    
  คาตอบแทน               

    

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0.00 8,400.00 45,900.00 290,170.00 40.99 % 409,100 

    
    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360.00 0.00 2,880.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
    คาเชาบาน 42,000.00 42,000.00 53,690.00 64,800.00 0 % 64,800 

    
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 70,000.00 62,500.00 50,350.00 40,000.00 -65 % 14,000 

    

รวมคาตอบแทน 115,360.00 112,900.00 152,820.00 399,970.00     492,900 

 
 
 
 
 
 
     



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

  คาใชสอย               
    

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 496,885.55 638,896.55 0.00 0.00 0 % 0 
    

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 673,678.50 705,000.00 6.24 % 749,000 
    

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 22,950.00 25,750.00 22,250.00 45,000.00 -11.11 % 40,000 
    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

    

      
คาเชาพ้ืนที่รับฝากเว็บไซต และโดเมน

เนมของ อบต.บานกาด 
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

หรือไปอบรมสัมมนา 
147,676.00 131,120.00 97,111.00 140,000.00 -100 % 0 

    

      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 

    

      
คาบริการโดเมนเนม โฮสติ้ง ลงขอมูล

และดูแลเว็ปไซตรายป 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    

      

คาออกแบบเว็บไซตและคาเชาพ้ืนที่

รับฝากเว็บไซตและโดเมนเนมของ

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการ Bic Cleaning Day ของ 

อบต.บานกาด 
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
      โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำป 0.00 0.00 432.00 5,000.00 0 % 5,000 

    

  



 
 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
โครงการการจัดงานไมดอกไม

ประดับประจำป พ.ศ.2560 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      โครงการคัดแยกขยะ 94,012.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลบานกาด 

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -42.86 % 200,000 

    

      
โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ 

อบต.เพ่ือพัฒนาการจัดทำแผน 
0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 

ประจำป 2560 
9,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน

และการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

3,300.00 5,300.00 3,200.00 5,000.00 100 % 10,000 

    

      
โครงการปกปองสถาบันสำคัญของ

ชาติ 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    

      

โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน

สภาพแวดลอมสำนักงานอบต.บาน

กาด 

0.00 0.00 43,800.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน

ครวัเรือน 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  

     

           
 

 
   



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน

ชุมชน 
0.00 15,400.00 8,100.00 10,000.00 -100 % 0 

    
      โครงการศิลปะประดิษฐ 16,351.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการสงเสริม สนับสนุนการ

จัดทำแผนชุมชนของหมูบานในเขต

รับผิดชอบตำบลบานกาด 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    

      

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม

ของพนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจาง ของ อบต.บานกาด 

0.00 3,800.00 3,800.00 5,000.00 0 % 5,000 

    

      

โครงการอบรมเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธภิาพ ผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    
    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 31,987.62 49,979.00 38,750.00 80,000.00 -62.5 % 30,000 

    
รวมคาใชสอย 858,082.17 870,245.55 911,121.50 1,380,000.00     1,179,000 

    
  คาวัสด ุ               

    
    วัสดุสำนักงาน 61,550.00 48,837.00 87,683.00 45,000.00 -33.33 % 30,000 

    
    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13,637.00 4,329.00 5,713.00 5,000.00 100 % 10,000 

    
    วัสดุงานบานงานครัว 18,113.00 25,082.00 24,990.16 20,000.00 0 % 20,000 

    
    วัสดุกอสราง 0.00 0.00 23,991.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

    

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,700.00 0.00 12,000.00 20,000.00 -50 % 10,000 
 
 
     



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,116.10 94,490.10 74,880.30 80,000.00 0 % 80,000 
    

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 3,929.10 4,000.00 10,000.00 0 % 10,000 
    

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 200.00 0.00 5,000.00 -8 % 4,600 
    

    วัสดุคอมพิวเตอร 8,180.00 26,770.00 13,660.00 30,000.00 0 % 30,000 
    

    วัสดุอื่น 15,563.00 1,816.00 741.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 
    

รวมคาวัสด ุ 202,859.10 205,453.20 247,658.46 245,000.00     214,600 
    

  คาสาธารณปูโภค               
    

    คาไฟฟา 104,640.97 113,102.99 144,992.98 170,000.00 -52.94 % 80,000 
    

    คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล 85.00 95.00 3,760.00 8,000.00 -37.5 % 5,000 
    

    คาบริการโทรศัพท 16,644.70 16,436.30 15,839.57 20,000.00 -50 % 10,000 
    

    คาบริการไปรษณีย 6,511.00 9,061.00 12,957.00 65,000.00 -69.23 % 20,000 
    

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,951.20 15,782.50 23,358.10 37,000.00 -18.92 % 30,000 
    

รวมคาสาธารณปูโภค 143,832.87 154,477.79 200,907.65 300,000.00     145,000 
    

รวมงบดำเนินงาน 1,320,134.14 1,343,076.54 1,512,507.61 2,324,970.00     2,031,500 
    

  งบลงทุน               
    

  คาครุภัณฑ               
    

    ครุภณัฑสำนักงาน               
    

      เกาอี้บุนวมสีน้ำเงิน (ขาเหล็ก) 0.00 0.00 39,380.00 0.00 0 % 0 
    

      เกาอี้พลาสติก 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0 
    

      เกาอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 4 ตัว 0.00 0.00 0.00 9,600.00 -100 % 0 
    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 

จำนวน 1 เครื่อง 
0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0 

    

      

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  

ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 

เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 

    

      

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  

ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 

เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000 

    

      

โครงการจัดซื้อเคร่ืองทำน้ำรอน - 

เย็น ขนาด 2 กอก จำนวน 1 

เครื่อง 

4,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      โครงการจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 

ขนาด 24000 บีทีย ู 
0.00 129,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 

ชนิด 18000 บีทียู จำนวน 1 

เครื่อง 

19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 

2 ชุด 
0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อโตะและเกาอ้ี

สำหรับพนักงาน 
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
โตะและเกาอี้สำหรับพนักงาน 

จำนวน 2 ชุด 
0.00 0.00 11,800.00 0.00 0 % 0 

    
      โตะสำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 4,700.00 -100 % 0 

    
    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               

    
      โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต 36,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 766,000.00 0.00 0 % 0 

    
    ครุภัณฑการเกษตร               

    

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน

ระบบละอองฝอย 
59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
    ครุภัณฑไฟฟาและวทิย ุ               

    
      ชุดเครื่องเสียง 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

    
    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               

    
      เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 24,500.00 0.00 0 % 0 

    
      จอรับภาพ 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0 

    
    ครุภัณฑงานบานงานครัว               

    

      
ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุติ จำนวน 

1 เครื่อง 
0.00 0.00 0.00 18,500.00 -100 % 0 

    
      ผามานพรอมอุปกรณ 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0 

    
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

    

      
เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 
0.00 0.00 21,800.00 0.00 0 % 0 

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานประมวลผล 
0.00 0.00 20,700.00 0.00 0 % 0 

    

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง 
0.00 20,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ จำนวน 1 

เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300 

    
      เครื่องพิมพมัลติมีเดีย 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0 

    
      โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 

จำนวน 2 เครื่อง 
41,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุก 
20,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซือ้เครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร 
9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค จำนวน 4 เครื่อง 
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0 

    
    ครุภัณฑอ่ืน               

    
      โครงการจัดซื้อเคร่ืองอัดพลาสติก 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
    คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 26,140.00 36,545.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 49,280.00 254,617.00 -67.76 % 82,100 

    
รวมคาครุภัณฑ 282,830.00 250,345.00 1,035,560.00 306,917.00     124,400 

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               
    

    
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 
              

    

      
โครงการปรบัปรุงหองทำงานของ

พนักงาน อบต.บานกาด 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,800 

    
รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0.00     47,800 

    
รวมงบลงทุน 282,830.00 250,345.00 1,035,560.00 306,917.00     172,200 

    
  งบรายจายอื่น               

    
  รายจายอื่น               

    

    

คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษา วิจัย 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึง

มิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ

ท่ีดิน และ/หรือสิ่งกอสราง 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
    รายจายอื่น               

    

      

คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 

ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหารหรือปรับปรุง

ครภุัณฑท่ีดิน และ/หรือสิ่งกอสราง 

0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

    
รวมรายจายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00     30,000 

    
รวมงบรายจายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00     30,000 

    
  งบเงินอุดหนุน               

    
  เงินอุดหนุน               

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,000.00 89,673.60 0.00 0.00 0 % 0 
    

      โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 0.00 0.00 9,063.33 10,000.00 0 % 10,000 
    

      

โครงการบรหิารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อำเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

    
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
รวมเงินอุดหนุน 55,000.00 89,673.60 59,063.33 60,000.00     60,000 

    
รวมงบเงินอุดหนุน 55,000.00 89,673.60 59,063.33 60,000.00     60,000 

    
รวมงานบริหารท่ัวไป 6,074,772.14 6,215,947.14 7,590,245.94 8,358,597.00     8,205,320 

    
งานบริหารงานคลัง               

    
  งบบคุลากร               

    
  เงินเดือน (ฝายประจำ)               

    
    เงินเดือนพนักงาน 718,477.00 936,610.00 1,008,210.00 1,081,260.00 8.94 % 1,177,920 

    
    เงินประจำตำแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

    
    คาตอบแทนพนักงานจาง 137,265.00 141,980.00 148,560.00 154,440.00 4.77 % 161,800 

    
    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 22,155.00 17,440.00 10,860.00 6,625.00 -84.91 % 1,000 

    
รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 919,897.00 1,138,030.00 1,209,630.00 1,284,325.00     1,382,720 

    

รวมงบบุคลากร 919,897.00 1,138,030.00 1,209,630.00 1,284,325.00     1,382,720 
 
 
     



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

             

  งบดำเนินงาน               
    

  คาตอบแทน               
    

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0.00 0.00 0.00 104,670.00 4.92 % 109,820 

    

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
9,060.00 18,020.00 19,950.00 20,000.00 -50 % 10,000 

    
รวมคาตอบแทน 9,060.00 18,020.00 19,950.00 124,670.00     119,820 

    
  คาใชสอย               

    
    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

    
      คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0 

    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

สำหรับเปนคาเบ้ียเล้ียงในการ

เดินทางไปราชการ หรือไปอบรม

สัมมนาของพนักงานสวนทองถิ่น

และกนักงานจาง 

64,615.00 70,330.00 106,006.00 55,000.00 -100 % 0 

    

      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
 
  

 
    

               



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
โครงการคัดลอกโฉนดที่ดินและ

สารบบขอมูลที่ดิน 
89,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 
0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100 % 0 

    

      

โครงการปรบัปรุงแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

    

      
โครงการรณรงคประชาสัมพันธการ

ชำระภาษี 
3,600.00 3,600.00 6,732.00 28,355.00 -100 % 0 

    

      

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการ

ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

และภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 2564 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

    
    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 3,000.00 3,850.00 4,700.00 15,000.00 33.33 % 20,000 

    
รวมคาใชสอย 160,215.00 167,780.00 117,438.00 376,355.00     320,000 

    
  คาวัสด ุ               

    
    วัสดุสำนักงาน 23,323.00 25,389.00 24,789.00 20,000.00 0 % 20,000 

    
    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
    วัสดุคอมพิวเตอร 9,030.00 15,000.00 1,200.00 15,000.00 33.33 % 20,000 

    
รวมคาวัสด ุ 32,353.00 40,389.00 25,989.00 40,000.00     45,000 

    

รวมงบดำเนินงาน 201,628.00 226,189.00 163,377.00 541,025.00     484,820 
 

 
 
    

  



 
 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

 งบลงทุน            

  คาครุภัณฑ               
    

    ครุภณัฑสำนักงาน               
    

      โครงการจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
    

      ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0 % 0 
    

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
    

      
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 

จำนวน 1 เครื่อง 
20,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร 

จำนวน 2 เครื่อง 
58,000.00 43,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
รวมคาครุภัณฑ 78,700.00 53,100.00 10,400.00 0.00     0 

    
รวมงบลงทุน 78,700.00 53,100.00 10,400.00 0.00     0 

    
รวมงานบริหารงานคลัง 1,200,225.00 1,417,319.00 1,383,407.00 1,825,350.00     1,867,540 

    
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,274,997.14 7,633,266.14 8,973,652.94 10,183,947.00     10,072,860 

    
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
              

    
  งบดำเนินงาน               

    
  คาใชสอย               

    
              



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      
โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด 
0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

    

      

โครงการสงเสริมและสนับสนุนศูนย

ปรองดองสมานฉันท อบต.บาน

กาด 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    
รวมคาใชสอย 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00     5,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00     5,000 

    
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
0.00 0.00 10,000.00 10,000.00     5,000 

    
งานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

    
  งบบคุลากร               

    
  เงินเดือน (ฝายประจำ)               

    
    เงินเดือนพนักงาน 73,671.00 69,060.00 144,820.00 155,760.00 6.05 % 165,180 

    
    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 6,924.00 10,650.00 14,600.00 6,990.00 -85.69 % 1,000 

    
รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 80,595.00 79,710.00 159,420.00 162,750.00     166,180 

    
รวมงบบุคลากร 80,595.00 79,710.00 159,420.00 162,750.00     166,180 

    

  



 
 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

  งบดำเนินงาน            

  คาตอบแทน            

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0.00 0.00 0.00 43,230.00 24.98 % 54,030 

    
รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 43,230.00     54,030 

    
  คาใชสอย               

    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      
โครงการทำแนวกันไฟในเขตพ้ืนท่ี

ตำบลบานกาด 
1,750.00 9,300.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    

      
โครงการปองกันและแกไขปญหา

หมอกควันและไฟปา 
0.00 38,400.00 16,380.00 20,000.00 100 % 40,000 

    

      

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางการจราจรในชวงเทศกาลและ

วันสำคัญตางๆ 

1,590.00 0.00 9,835.00 10,000.00 100 % 20,000 

    

      
โครงการฝกซอมแผนปองกันภัย

และระวังอัคคีภยั 
0.00 7,270.00 14,940.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

    

      

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจำองคการ

บริหารสวนตำบลบานกาด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

    
               



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

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

   อปพร.            

      
โครงการแพทยฉุกเฉินและการปฐม

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

    

      
โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับภัย

และการปองกันภัยแกประชาชน 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    

      
โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับภัย

และการปองกันภัยแกประชาชน 
0.00 7,332.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

    
รวมคาใชสอย 3,340.00 62,302.00 41,155.00 110,000.00     160,000 

    
  คาวัสด ุ               

    
    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
    วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 11,430.00 39,483.00 0.00 0 % 0 

    
รวมคาวัสด ุ 0.00 11,430.00 39,483.00 5,000.00     5,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 3,340.00 73,732.00 80,638.00 158,230.00     219,030 

    
  งบลงทุน               

    
  คาครุภัณฑ               

    
    ครุภณัฑเครื่องดับเพลิง               

    

      
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอยดาม

ปน 
0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

    
    ครุภณัฑอื่น               

    
      เล่ือยโซยนต 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0 

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 8,000.00 16,000.00     0 
    

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 8,000.00 16,000.00     0 
    

รวมงานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 83,935.00 153,442.00 248,058.00 336,980.00     385,210 
    

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 83,935.00 153,442.00 258,058.00 346,980.00     390,210 
    

แผนงานการศึกษา               
    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               
    

  งบบคุลากร               
    

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
    

    เงินเดือนพนักงาน 614,100.00 639,540.00 679,850.00 727,140.00 10.19 % 801,240 
    

    เงินประจำตำแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 656,100.00 681,540.00 721,850.00 769,140.00     843,240 
    

รวมงบบุคลากร 656,100.00 681,540.00 721,850.00 769,140.00     843,240 
    

  งบดำเนินงาน               
    

  คาตอบแทน               
    

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0.00 0.00 0.00 61,660.00 4.35 % 64,340 

    

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 4,500.00 4,200.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
รวมคาตอบแทน 4,800.00 4,500.00 4,200.00 71,660.00     74,340      

  



 
 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

  คาใชสอย                    
    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

    
      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 

    
    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

    

      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

สำหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ 

คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นๆ ใน

การเดินทางไปราชการหรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานสวน

ทองถ่ินและพนักงานจาง 

24,036.00 47,045.00 28,100.00 70,000.00 -100 % 0 

    
    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 3,800.00 2,600.00 2,330.00 25,000.00 -20 % 20,000 

    
รวมคาใชสอย 27,836.00 49,645.00 30,430.00 98,000.00     75,000 

    
  คาวัสด ุ               

    
    วัสดุสำนักงาน 28,195.00 26,656.00 31,211.00 40,000.00 0 % 40,000 

    
    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 1,980.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
  รายจายจริง ประมาณการ 



 
 

 

 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

              

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
    

    วัสดุคอมพิวเตอร 1,440.00 0.00 2,480.00 7,000.00 185.71 % 20,000 
    

รวมคาวัสด ุ 29,635.00 26,656.00 35,671.00 54,000.00     67,000 
    

รวมงบดำเนินงาน 62,271.00 80,801.00 70,301.00 223,660.00     216,340 
    

  งบลงทุน               
    

  คาครุภัณฑ               
    

    ครุภณัฑสำนักงาน               
    

      เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู  0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0 
    

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
    

      
เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 
0.00 0.00 21,800.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 

จำนวน 1 เครื่อง 
20,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
รวมคาครุภัณฑ 20,700.00 0.00 38,800.00 0.00     0 

    
รวมงบลงทุน 20,700.00 0.00 38,800.00 0.00     0 

    
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 739,071.00 762,341.00 830,951.00 992,800.00     1,059,580 

    
งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา               

    
  งบบคุลากร               

    
  เงินเดือน (ฝายประจำ)               

    

    เงินเดือนพนักงาน 212,040.00 221,760.00 232,500.00 246,816.00 5.82 % 261,180  
     

  รายจายจริง ประมาณการ 



 
 

 

 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 230,040.00 238,200.00 247,800.00 257,760.00 4 % 268,080 
    

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 442,080.00 459,960.00 480,300.00 504,576.00     529,260 
    

รวมงบบุคลากร 442,080.00 459,960.00 480,300.00 504,576.00     529,260 
    

  งบดำเนินงาน               
    

  คาตอบแทน               
    

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0.00 0.00 0.00 42,353.00 4.9 % 44,430 

    
รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 42,353.00     44,430 

    
  คาใชสอย               

    
    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 99,000.00 108,000.00 0 % 108,000 

    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    
      โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำป 0.00 0.00 49,412.00 50,000.00 0 % 50,000 

    

      

โครงการปรบัปรุงภูมิทัศนบริเวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปาง

เติม 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการเฝาระวังและสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 

0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0 % 11,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

   

โครงการสงเสริมการเรียนรูนอก

สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ใหมปางเติม 

28,450.00 28,325.00 17,325.00 20,000.00 100 % 40,000 

    

      

โครงการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคดานทันตกรรมสำหรับ

เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ใหมปางเติม 

0.00 0.00 7,350.00 9,500.00 -21.05 % 7,500 

    

      
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 
178,200.00 172,200.00 99,500.00 78,650.00 89.38 % 148,950 

    
รวมคาใชสอย 405,650.00 299,525.00 283,587.00 277,150.00     365,450 

    
  คาวัสด ุ               

    
    วัสดุงานบานงานครัว 3,475.00 10,710.00 3,180.00 20,000.00 0 % 20,000 

    
    คาอาหารเสริม (นม) 181,947.66 135,936.76 85,218.56 101,920.00 -32.65 % 68,640 

    
รวมคาวัสด ุ 185,422.66 146,646.76 88,398.56 121,920.00     88,640 

    
  คาสาธารณปูโภค               

    
    คาไฟฟา 7,265.75 9,437.17 9,276.40 10,000.00 0 % 10,000 

    
    คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล 1,074.00 1,158.00 1,188.00 2,000.00 0 % 2,000 

    
รวมคาสาธารณปูโภค 8,339.75 10,595.17 10,464.40 12,000.00     12,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 599,412.41 456,766.93 382,449.96 453,423.00     510,520 

    
  งบลงทุน               

    
  คาครุภัณฑ               

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    ครุภณัฑสำนักงาน               
    

      

โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ

สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม

ปางเติม 

46,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

    
      โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ด ี 0.00 12,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
รวมคาครุภัณฑ 46,000.00 12,990.00 0.00 0.00     0 

    
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               

    
    อาคารตาง ๆ               

    

      

โครงการกอสรางโรงอาหารของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปาง

เติม 

0.00 199,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานใหมปางเติม 
49,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม

ปางเติม 

0.00 0.00 21,991.15 0.00 0 % 0 

    
รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 49,100.00 199,500.00 21,991.15 0.00     0 

    
รวมงบลงทุน 95,100.00 212,490.00 21,991.15 0.00     0 

    
  งบเงินอุดหนุน               

    

  เงินอุดหนุน                
     



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 317,000.00 241,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    

      โครงการอาหารกลางวัน 0.00 0.00 118,080.00 156,000.00 -66.67 % 52,000 
    

รวมเงินอุดหนุน 317,000.00 241,000.00 118,080.00 156,000.00     52,000 
    

รวมงบเงินอุดหนุน 317,000.00 241,000.00 118,080.00 156,000.00     52,000 
    

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,453,592.41 1,370,216.93 1,002,821.11 1,113,999.00     1,091,780 
    

รวมแผนงานการศึกษา 2,192,663.41 2,132,557.93 1,833,772.11 2,106,799.00     2,151,360 
    

แผนงานสาธารณสุข               
    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข               
    

  งบบคุลากร               
    

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
    

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 87,900.00 238.91 % 297,900 
    

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,300.00 0 % 21,300 
    

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0.00 0.00 0.00 109,200.00     319,200 
    

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 109,200.00     319,200 
    

  งบดำเนินงาน               
    

  คาใชสอย               
    

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               
    

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 1,650.00 3,300.00 -9.09 % 3,000 
    

      คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0 
    

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 1,650.00 21,300.00     3,000 
    



 
 

 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

  คาวัสด ุ               
    

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000.00 29,493.00 16,500.00 45,600.00 32.89 % 60,600 
    

รวมคาวัสด ุ 10,000.00 29,493.00 16,500.00 45,600.00     60,600 
    

รวมงบดำเนินงาน 10,000.00 29,493.00 18,150.00 66,900.00     63,600 
    

  งบเงินอุดหนุน               
    

  เงินอุดหนุน               
    

    เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    

      โครงการพระราชดำริสาธารณสุข 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000 
    

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00     100,000 
    

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00     100,000 
    

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 10,000.00 129,493.00 118,150.00 276,100.00     482,800 
    

รวมแผนงานสาธารณสุข 10,000.00 129,493.00 118,150.00 276,100.00     482,800 
    

แผนงานเคหะและชมุชน               
    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
    

  งบบคุลากร               
    

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
    

    เงินเดือนพนักงาน 579,420.00 601,440.00 578,240.00 763,400.00 29.61 % 989,460 
    

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,300 
    

    เงินประจำตำแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

            

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 621,420.00 643,440.00 620,240.00 805,400.00     1,052,760 
    

รวมงบบุคลากร 621,420.00 643,440.00 620,240.00 805,400.00     1,052,760 
    

  งบดำเนินงาน               
    

  คาตอบแทน               
    

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
28,700.00 72,450.00 63,950.00 118,270.00 -50.93 % 58,030 

    

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
    คาเชาบาน 36,000.00 33,000.00 36,635.00 44,400.00 0 % 44,400 

    
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000.00 8,700.00 6,300.00 8,800.00 -9.09 % 8,000 

    
รวมคาตอบแทน 73,700.00 114,150.00 106,885.00 176,470.00     115,430 

    
  คาใชสอย               

    
    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,250.00 67,050.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 118,260.00 163,000.00 0 % 163,000 

    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

    
               



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนา 
7,420.00 9,918.00 15,633.00 20,000.00 -100 % 0 

    
    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 12,900.00 15,225.00 6,250.00 25,000.00 -20 % 20,000 

    
รวมคาใชสอย 29,570.00 92,193.00 140,143.00 208,000.00     208,000 

    
  คาวัสด ุ               

    
    วัสดุสำนักงาน 1,086.00 10,054.00 17,392.00 15,000.00 0 % 15,000 

    
    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 14,615.00 34,450.70 25,225.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

    
    วัสดุกอสราง 12,799.00 9,020.00 17,386.00 50,000.00 -60 % 20,000 

    
    วัสดุคอมพิวเตอร 16,120.00 23,900.00 8,550.00 20,000.00 0 % 20,000 

    
    วัสดุสำรวจ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    
รวมคาวัสด ุ 44,620.00 77,424.70 68,553.00 125,000.00     85,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 147,890.00 283,767.70 315,581.00 509,470.00     408,430 

    
  งบลงทุน               

    
  คาครุภัณฑ               

    
    ครุภณัฑสำนักงาน               

    
      เกาอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 3 ตัว 0.00 0.00 0.00 7,200.00 -100 % 0 

    
      เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0 

    
      โตะสำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 4,700.00 -100 % 0 

    
    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

    

      โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร 0.00 43,600.00 0.00 0.00 0 % 0  
     



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุก จำนวน 1 ชุด 
20,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
    คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ               

    
      คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 13,000.00 50,000.00 -80 % 10,000 

    
รวมคาครุภัณฑ 20,700.00 47,900.00 30,000.00 61,900.00     10,000 

    
รวมงบลงทุน 20,700.00 47,900.00 30,000.00 61,900.00     10,000 

    
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 790,010.00 975,107.70 965,821.00 1,376,770.00     1,471,190 

    
งานไฟฟาถนน               

    
  งบดำเนินงาน               

    
  คาใชสอย               

    
    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

    
      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 15,000.00 60,000.00 -33.33 % 40,000 

    
    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 98,900.00 79,200.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    
รวมคาใชสอย 98,900.00 79,200.00 15,000.00 80,000.00     60,000 

    
  คาวัสด ุ               

    
    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,015.00 13,026.20 19,068.40 25,000.00 0 % 25,000 

    
รวมคาวัสด ุ 20,015.00 13,026.20 19,068.40 25,000.00     25,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 118,915.00 92,226.20 34,068.40 105,000.00     85,000 

    
             



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

 งบลงทุน            

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               
    

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
    

      
โครงการกอสรางกลองเกเบ้ียน 

(สวนที่เหลือ) บานริมวาง หมูท่ี 7 
0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 

    

      

โครงการกอสรางกลองเกเบ้ียน คัน

น้ำวาง สายหนาบานนางเท่ียง  

จันทรทรัพย – ปาชา  บานริมวาง  

หมูท่ี 7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

    

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยอุโบสถ หมูท่ี 1 
0.00 0.00 145,000.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 8 (สายตรง) บาน

ใหมปางเติม หมูท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

    

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยอุโบสถ บานใหม

ปางเติม หมูท่ี 1 

197,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนเลียบลำเหมือง

หลวง จากบานนางเพ็ญนภา  แกว

มากอง - ที่นานายสมบุญ  ปนใจ 

บานกิ่วแลปาเปา หมูท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

    
               



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทุงหวย (หนาบาน

นางแกวดี) หมูที่ 9 

0.00 0.00 147,700.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายทุงหวย หนาบาน

นางแกวด ี(สวนท่ีเหลือ) บานปง 

หมูท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 

    

      

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ 

(ขางบานนายดวงจันทร กันทะโล - 

บานนายสมชาย  จันทรนอย ) ตอ

จากเสนเดิม  บานกิ่วแลปาเปา หมู

ท่ี 3 

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ 

ซอย 1 (บานนายสุทัศน  วียะ - 

บานนายอุดม  หนุมศรี) บานริม

วาง  หมูท่ี 7 

199,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 

ถนนสายบานปง – กิ่วแลปาเปา 

(หนาสวนนางเพ็ญจันทร หมูทา) 

หมูท่ี 9 เชื่อม หมูที่ 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 187,600 

    

  



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

   

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ

พรอมฝาปด (บานนายสุพรรณ  จิ

โนวรรณ - น้ำบอหลวง) บานปง  

หมูท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,400 

    

      

โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงคบริเวณประปา

หมูบาน บานกิ่วแลปาเปา หมูท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการขยายเขตไหลทางพรอม

วางทอ ซอย 2 บานหัวฝาย หมูที่ 2 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 426,300 

    

      
โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณวัด

โสภาราม บานหัวฝาย หมูท่ี 2 
0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 

    

      

โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโอเวอร

เลยดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 

6 หมูท่ี 7 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 

    

      

โครงการปรบัปรุงผิวถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตโอเวอรืเลย 

ซอยจากทางหลวงบานนางถาวร - 

ประปาหมูบาน หมูที่ 3 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการปูตัวหนอนบริเวณพระ

ธาตุเชียงลม  หมูท่ี 2 
0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 

    

    
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 
              

    
               



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
โครงการปรบัปรุง บำรุงรักษาถนน 

ในเขตพื้นท่ี ต.บานกาด 
0.00 247,605.00 459,200.00 803,000.00 -68.24 % 255,000 

    
รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 596,000.00 247,605.00 1,201,900.00 2,003,000.00     2,281,300 

    
รวมงบลงทุน 596,000.00 247,605.00 1,201,900.00 2,003,000.00     2,281,300 

    
  งบเงินอุดหนุน               

    
  เงินอุดหนุน               

    
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 290,292.51 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการขยายเขตไฟฟาลำเหมือง

หวยผ้ึง บานใหมปางเติม หมูที่ 1  
0.00 0.00 0.00 304,583.00 -100 % 0 

    
รวมเงินอุดหนุน 290,292.51 0.00 0.00 304,583.00     0 

    
รวมงบเงินอุดหนุน 290,292.51 0.00 0.00 304,583.00     0 

    
รวมงานไฟฟาถนน 1,005,207.51 339,831.20 1,235,968.40 2,412,583.00     2,366,300 

    
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,795,217.51 1,314,938.90 2,201,789.40 3,789,353.00     3,837,490 

    
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน               

    
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               

    
  งบดำเนินงาน               

    
  คาใชสอย               

    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    
 

 
          

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

   

โครงการบรหิารจัดการศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำ

ตำบลบานกาด (ศูนย MEC)  

16,500.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    

      โครงการรักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
    

      
โครงการลดการเผา ลดหมอกควัน 

และลดโลกรอน 
14,880.00 0.00 3,900.00 5,000.00 0 % 5,000 

    

      

โครงการสงเสริมการจัดทำบัญชี

ครวัเรือนใหแกประชาชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการสงเสริมและพัฒนา

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

    

      
โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
0.00 0.00 300.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
รวมคาใชสอย 31,380.00 0.00 11,200.00 30,000.00     15,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 31,380.00 0.00 11,200.00 30,000.00     15,000 

    
  งบเงินอุดหนุน               

    
  เงินอุดหนุน               

    

    เงินอุดหนุนสวนราชการ               

 
 
 
 
  

 
 
    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

   

โครงการ "มหัศจรรยแมวาง" 

(Amazing Maewang)  ประจำป 

พ.ศ.2562 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการ "มหัศจรรยแมวาง" 

(Amazing Maewang) 
0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

    
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00     0 

    
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00     0 

    
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 31,380.00 0.00 111,200.00 130,000.00     15,000 

    
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 31,380.00 0.00 111,200.00 130,000.00     15,000 

    
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

    
งานกีฬาและนันทนาการ               

    
  งบดำเนินงาน               

    
  คาใชสอย               

    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      
โครงการแขงขันกีฬาประชาชน

ตำบลบานกาด 
100,000.00 120,000.00 115,000.00 120,000.00 0 % 120,000 

    
รวมคาใชสอย 100,000.00 120,000.00 115,000.00 120,000.00     120,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 100,000.00 120,000.00 115,000.00 120,000.00     120,000 

    
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 100,000.00 120,000.00 115,000.00 120,000.00     120,000 

    
               

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               
    

 งบดำเนินงาน            

  คาใชสอย               
    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      

คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่ง

เปนวันสำคัญทางราชการ งานรัฐ

พิธ ีและงานประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

19,350.00 7,510.00 6,800.00 10,000.00 0 % 10,000 

    
      โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

    

      

โครงการเผยแพรความรูเพ่ือการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถ่ิน 

5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

    

      
โครงการรดน้ำดำหัวปใหมเมือง

ตามประเพณีสงกรานต 
70,000.00 96,000.00 93,000.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

รดน้ำดำหัวผูสูงอายุประจำป 
0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 

    
รวมคาใชสอย 94,350.00 118,510.00 114,800.00 125,000.00     125,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 94,350.00 118,510.00 114,800.00 125,000.00     125,000 

    
  งบเงินอุดหนุน               

    
  เงินอุดหนุน               

    
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,750.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

      
โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระ

มหากรุณาธิคุณ 
0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000 

    

      
โครงการสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย 
0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

    

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน 
0.00 65,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการตักบาตรเทโว วัดโสภาราม 

หมูท่ี 2 
0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

    

      
โครงการสรงน้ำครูบาเจาศรีวิชัย  

วัดบานใหมปางเติม หมูท่ี 1 
0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการสรงน้ำครูบาเจาศรีวิชัย 

วัดบานใหมปางเติม หมูท่ี 1 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

    

      
โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลม  

วัดโสภาราม หมูท่ี 2 
0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลม 

วัดโสภาราม หมูท่ี 2 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

    
รวมเงินอุดหนุน 3,750.00 100,000.00 90,000.00 90,000.00     90,000 

    
รวมงบเงินอุดหนุน 3,750.00 100,000.00 90,000.00 90,000.00     90,000 

    
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 98,100.00 218,510.00 204,800.00 215,000.00     215,000 

    
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว               

    
  งบดำเนินงาน               

    
  คาใชสอย               

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    
               

               

      
โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานที่

ทองเท่ียวภายในตำบล 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    
รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00     10,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     10,000 

    
  งบเงินอุดหนุน               

    
  เงินอุดหนุน               

    
    เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น               

    

      
โครงการ "มหัศจรรยแมวาง”  

(Amazing  Maewang) 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

    

      
โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ 

ครั้งที่ 43 ประจำป 2562 
0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

    
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

      
โครงการจัดงานไมดอกประดับ ครั้ง

ท่ี 44 ประจำป 2563 
0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ 

ครั้งที่ 45 ประจำป 2564 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
 
 
 
 
     



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

   

โครงการสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของ

ประชาชน 

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

    

รวมเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 35,000.00 35,000.00     135,000 
    

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 35,000.00 35,000.00     135,000 
    

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 0.00 5,000.00 35,000.00 45,000.00     145,000 
    

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 198,100.00 343,510.00 354,800.00 380,000.00     480,000 
    

แผนงานการเกษตร               
    

งานสงเสริมการเกษตร               
    

  งบดำเนินงาน               
    

  คาใชสอย               
    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      

คาใชจายในการดำเนินการของ

ศูนยถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจำตำบลบานกาด 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการเพ่ิมพูนความรูเพ่ือ

พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการสงเสริมการผลิตพืชผัก

ปลอดภัยและปลอดสารพิษ 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

    

      
โครงการสงเสริมอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 40,000.00     10,000 
    

รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 40,000.00     10,000 
    

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 40,000.00     10,000 
    

งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม               
    

  งบดำเนินงาน               
    

  คาใชสอย               
    

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

    

      
โครงการปลูกตนไมในที่สาธารณะ

และปาชุมชน 
35,000.00 7,800.00 7,340.00 10,000.00 0 % 10,000 

    
รวมคาใชสอย 35,000.00 7,800.00 7,340.00 10,000.00     10,000 

    
รวมงบดำเนินงาน 35,000.00 7,800.00 7,340.00 10,000.00     10,000 

    
รวมงานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม 35,000.00 7,800.00 7,340.00 10,000.00     10,000 

    
รวมแผนงานการเกษตร 35,000.00 7,800.00 7,340.00 50,000.00     20,000 

    
แผนงานงบกลาง               

    
งบกลาง               

    
  งบกลาง               

    
  งบกลาง               

    
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 41,433.00 41,780.00 45,056.00 50,592.00 19.91 % 60,665 

    
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 1,960.00 2,200.00 36.36 % 3,000 

    
    เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 3,523,400.00 3,675,300.00 4,151,300.00 4,360,800.00 6.03 % 4,623,600 

    



 
 

 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

    เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,080,000.00 1,114,400.00 1,170,400.00 1,244,800.00 39.78 % 1,740,000 
    

    เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 80,500.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 0 % 78,000 
    

    สำรองจาย 178,466.00 221,361.00 20,533.00 429,240.00 -75.6 % 104,730 
    

    รายจายตามขอผูกพัน 55,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    

      รายจายตามขอผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000 
    

      
โครงการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 -100 % 0 

    
      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 126.00 0.00 0 % 0 

    

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
131,085.00 127,670.00 134,190.00 138,475.00 0.92 % 139,755 

    
รวมงบกลาง 5,089,884.00 5,348,511.00 5,657,565.00 6,360,107.00     6,805,750 

    
รวมงบกลาง 5,089,884.00 5,348,511.00 5,657,565.00 6,360,107.00     6,805,750 

    
รวมงบกลาง 5,089,884.00 5,348,511.00 5,657,565.00 6,360,107.00     6,805,750 

    
รวมแผนงานงบกลาง 5,089,884.00 5,348,511.00 5,657,565.00 6,360,107.00     6,805,750 

    
รวมทุกแผนงาน 16,711,177.06 17,063,518.97 19,516,327.45 23,623,286.00     24,255,470 

    

 



 
 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอ แมวาง   จังหวัดเชียงใหม 
           

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 24,255,470 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารท่ัวไป รวม 8,205,320 บาท 

  งบบุคลากร รวม 5,911,620 บาท 

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเดือนของผูบริหารทองถ่ิน ไดแก  

   - นายกองคการบริหารสวนตำบล  เดือนละ   

20,400 บาท จำนวน 12 เดือน  

   - รองนายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ  

11,220 บาท จำนวน  2  คน  จำนวน 12 เดือน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกนายกองคการบริหารสวนตำบล   

รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตำบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวน และเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                              

      



 
 

 

 

   เงินคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รอง

นายก ไดแก  

  - นายกองคการบริหารสวนตำบล  เดือนละ  

1,750  บาท  จำนวน 12 เดือน  

  - รองนายกองคการบริหารสวนตำบล  เดือนละ

880 บาท จำนวน  2  คน  จำนวน 12 เดือน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกนายกองคการบริหารสวนตำบล   

รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตำบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวน และเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

      

   เงินคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ไดแก  

  - นายกองคการบริหารสวนตำบล เดอืน

ละ 1,750 บาท  จำนวน 12 เดือน  

  - รองนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 2 คน  

เดือนละ  880  บาท  จำนวน 12 เดือน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกนายกองคการบริหารสวนตำบล   

รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตำบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวน และเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตำบล 
จำนวน 86,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการ

นายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท  จำนวน 12 เดือน  
      

   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 1,713,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  ไดแก 

   - ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท  

จำนวน 12 เดือน 

   - รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท

จำนวน 12 เดือน 

   - เลขานุการสภา อบต. เดือนละ  7,200 บาท

จำนวน 12 เดือน 

   - สมาชิกสภา อบต. จำนวน 16 คน เดือนละ 7,200 บาท 

จำนวน 12 เดือน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกนายกองคการบริหารสวนตำบล   

รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตำบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวน และเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
 

      

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 3,513,300 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จำนวน 2,657,100 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงประจำป ใหแก  

พนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  

จำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ินพ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

  

      



 
 

 

 

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 132,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มประจำตำแหนงใหแก 

  - ปลัดองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 4,000 บาท  

จำนวน 12 เดือน 

  - รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 3,500 บาท  

จำนวน 12 เดือน 

  - หัวหนาสำนักงานปลัด  เดอืนละ  3,500 บาท 

จำนวน 12 เดือน 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

  - เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 691,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม

ภารกิจ จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไว  

ไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง จำนวน 32,700 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไม

เกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

  งบดำเนินงาน รวม 2,031,500 บาท 

   คาตอบแทน รวม 492,900 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
จำนวน 409,100 บาท 

      

  

1) เพ่ือจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน

สวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำป) สำหรับ

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนด

เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน

เงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่น

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 เปนเงิน 

269,100 บาท  

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 380  ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  

(2) เพื่อจายเปนคาตอบตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ไดแก ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. 

กรรมการเลือกตั้งประจำ อปท. ผูอำนวยการเลือกตั้ง อปท. 

อนุกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือในการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการเลือกตั้ง อปท. หรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. ประธานกรรมการ

ประจำหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจำ

ท่ีเลือกตั้ง ฯลฯ  เปนเงิน 140,000 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี

มท 0818.2/ว 4289  ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ใหแก พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และลูกจางที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทำในเวลา

ราชการได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   คาเชาบาน จำนวน 64,800 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวน

ตำบลท่ีมีสิทธิเบิกได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 14,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก นายก

องคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล และผูมีสิทธิ

เบิกได  

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  

ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   คาใชสอย รวม 1,179,000 บาท 

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 749,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ

หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากำจัดสิ่งปฏิกูล คา

ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คา

โฆษณาและเผยแพร เปนการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร

ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรอืสิ่งพิมพ

ตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ

ดำเนินคดีตามคำพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้ง

ไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณตาง ๆ ฯลฯ รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ   

เปนเงนิ 61,000 บาท 

- คาจางเหมาทำปายรณรงคประชาสัมพันธตางๆ เปน

เงิน 20,000 บาท 

- คาจางเหมาบริการ จางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางทำการ

อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เปนเงิน 20,000 บาท 

- คาจางเหมาทำความสะอาดภายใน

อาคาร จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 

- คาจางเหมาดูแลและรักษาความสะอาด และจัด

สวน บริเวณ อบต.บานกาด จำนวน 12 เดือน เปน

เงิน 108,000 บาท 

- คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 4 คน   

จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 432,000 บาท  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

  

      



 
 

 

 

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 

1.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง

สวนทอง  การประชุมราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่

เก่ียวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือนำผลจากการประชุมไปเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือรับทราบ

นโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือ

ซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและ

รับฟงปญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงาน

หรือแกไขปญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้ 

1.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจำเดือน 

1.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทำงานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ

คำสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาทองถ่ิน 

1.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือบูรณาการจัดทำแผน

ชุมชน หรอืเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ี

กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

1.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน

ราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 

1.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเงนิ 30,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

2. เพื่อเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สำหรับ

      



 
 

 

 

กรณีหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือ

ตรวจราชการ การแถลงขาวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนเงนิ 10,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  

      
  

       

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาฯอบต.พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง

หรือผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัตริาชการให

อปท. หรือผูท่ี อปท. สั่งใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด

รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน

การใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เก่ียวเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

      



 
 

 

 

    คาบริการโดเมนเนม โฮสติ้ง ลงขอมูลและดูแลเว็ปไซตรายป จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนโดเมนเนม โฮสติ้ง ลงขอมูลและดูแลเว็ป

ไซต รายป 
      

    โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บานกาด จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการ   

Big Cleaning Day ของ อบต.บานกาด โดยมคีาใชจาย

ประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาปายประชาสัมพันธคาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ  

ท่ีจำเปนและประหยัดในการดำเนินกิจกรรม  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565)

ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร หนาที่ 81 ลำดับ

ท่ี 15 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  

ขอที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

      

    โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี ประจำป จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี  

ประจำป  เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาจัดทำเอกสาร คาอาหาร คาตอบแทน 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆ 

ท่ีจำเปนและประหยัด  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. 

พ.ศ. 2562     

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ

บริหาร หนาที่ 79 ลำดับที่ 5  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 

และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

  

      



 
 

 

 

    โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตำบลบานกาด 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน   โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คา

จัดทำสื่อตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท  

0818.2/ว 4289  ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต 0014/6268  

ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2563  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร   

หนาที่ 81 ลำดับที่ 17  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  

ขอที ่3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล    

      

    โครงการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่นและการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ินและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดเวที

ประชาคม เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย       

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ

วิทยากร คาถายเอกสาร คาวัสดุ เครื่องเขียน และ

อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่จำเปนในการฝกอบรม  

 

      



 
 

 

 

 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/

ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  

2562 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-

 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ

บริหาร หนาที่ 79 ลำดับที่ 1  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล    

      
  

       

    โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการปกปองสถาบัน

สำคัญของชาติ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร   

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  

คาประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ 

ท่ีจำเปนและประหยัดในการดำเนินกิจกรรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ

ของ อปท. พ.ศ. 2562  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2557 

      



 
 

 

 

 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    

ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หนาที่  61    

ลำดับที่ 5  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอที่ 3 การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  

    โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค 

คัดแยกขยะในครัวเรือน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย   

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จำเปน

และประหยัดในการดำเนินกิจกรรม  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท.     

พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)      

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หนาที่ 7 ลำดับ

ท่ี 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอท่ี 4 การเสริมสราง

ความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

      

    โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของหมูบาน

ในเขตรับผิดชอบตำบลบานกาด 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมสนับ

สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลบานกาด โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาจัดทำเอกสาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  

คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆที่จำเปนและประหยัด  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 25648   

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/

ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม     

2562 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-  2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร หนาที่ 79  

ลำดับที่ 2  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 6 การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล    

    โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมของพนักงานสวนตำบล 

และพนักงานจาง ของ อบต.บานกาด 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการอบรมจริยธรรม 

คุณธรรมของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล  

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2562    

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   

พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)            

ยุทธศาสตรการเมืองการบริหาร หนาที่ 79 ลำดับที่ 4         

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครฐัและการใหบรกิารประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

      



 
 

 

 

  

    โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงาน

สวนตำบล พนักงานจาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ  คาปาย

ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นท่ีจำเปนในการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

ในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

  2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2563 ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร หนาที่ 8 ลำดับ

ท่ี 4  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 6 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล    

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให

สามารถใชงานไดตามปกติ โดยมีลักษณะเปนการจางผูรับ

จางดำเนินการหรือเปนการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

ใหดำเนินการซอมแซม โดย อปท.จัดซื้อของเอง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  
   คาวัสดุ รวม 214,600 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด

เล็ก ไมบรรทดัเหล็ก เกาอี้พลาสตกิ กระดาษ หมึก ดินสอ   

ปากกา ยางลบ ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ี 

โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงาน 

ไมยืนนาน หรือเม่ือนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด

เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพ 

ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  

คาภาษ ีคาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน   

2559      

      

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอด

ไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ มีอายุการใช

งานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด

เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

      



 
 

 

 

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มถิุนายน   

2559    

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครวัสำหรับใชในกิจการ

ขององคการบริหารสวนตำบล เชน  หมอ กรอบรูป  

มีด ถัง แกวน้ำ ผงซักฟอก สบู น้ำยาดับกลิ่น แปรง     

น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งของท่ีโดยสภาพ มีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช

งานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด

เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน  

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 

2559             

   วัสดุกอสราง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางสำหรับใชในกิจการขององคการ

บริหารสวนตำบล เชน ไมตาง ๆ คอน คีม จอบ เลื่อย เทปวัด

ระยะ น้ำมันทาไม  สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก 

ทอน้ำและอุปกรณประปา ฯลฯ  เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ทอน้ำและอุปกรณ ประปา ฯลฯ   สิ่งของที่โดยสภาพมี

ลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือ

เมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปน

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง 

สภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหล 

สำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอม

กลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มถิุนายน    

2559  

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสำหรับใชใน

กิจการขององคการบริหารสวนตำบล เชน ไขควง ประแจ  

แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ยางรถยนต น้ำมัน

เบรก สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต     

รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) แบตเตอรี่ ฯลฯ  เปนรายจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกต ิ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงาน

แลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม 

ใหใชงานไดดงัเดิม หรอืซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่

โดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร

สภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง

สภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหล

สำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอม

กลาง รวมถึงรายจายดังตอไปน้ี 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสำหรับใชใน

กิจการขององคการบริหารสวนตำบล ยานพาหนะและขนสง

อ่ืน ๆ เคร่ืองจักรกลใชงานตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการ

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล เชน แกสหุง

ตม  น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมนัดีเซล น้ำมันกาด น้ำมัน

เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถาน ฯลฯ เปนรายจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม   

โดยมีครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก 

1. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 4 ประตู    จำนวน  2 คัน 

2. รถจักรยานยนต                          จำนวน  2 คัน 

3. รถบรรทุกน้ำ                              จำนวน 1 คัน 

4. รถกูภัย                                     จำนวน 1 คัน 

5. รถบรรทุกขยะ                             จำนวน 1 คัน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

      

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยสำหรับใช 

ในการจัดกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบล เชน  

เปลหามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร สำลี และ

ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ำยา

ตาง ๆ ถุงมือ ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดย

สภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

ยาว หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหไดงานดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม

คุมคา เปนสิ่งของท่ีโดยสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม 

คงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ

อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน 

ใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติ

หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

      



 
 

 

 

  

-รายจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ-

 รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 

คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  

มิถุนายน 2559  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 4,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรสำหรับใชในกิจการ 

ขององคการบริหารสวนตำบล  เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน

ภาพ กระเปาใสกลองถายรูปเลนสซูม พูกัน สี กระดาษเขียน

โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

(ภาพยนตร วีดีเทป แผนซีดี) รปูสีขาวดำที่ไดจากการลาง  

อัดขยาย ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดยสภาพ

มีลกัษณะคงทนแตตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือ

เมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปน

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด

ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

หรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินให

กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือ

คาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปน้ี 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559   

 
   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมลู อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร กระดาษ

ตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่

ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เปนรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งส่ิงของท่ีโดยสภาพมลีักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความ

ชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย

หรือตอชุด ไมเกิน 20,000 บาท 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มถิุนายน    

2559     

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  
   วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ซึ่งเปนวัสดุท่ีไมเขาลักษณะและ

ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ สำหรับใชในกิจการ

ของเทศบาล เชน มิเตอรน้ำ-ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกัน

สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว เปด-ปดแกส ฯลฯ เปนรายจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะคงทน แต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลว

เกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได

ดังเดิมหรอืซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของท่ีโดยสภาพมี

ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรอืไมคงสภาพเดิม เปน

สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรบัการ

ซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มี

ลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง  รวมถึง

รายจายดังตอไปนี้  

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน   

2559        

      

   คาสาธารณูปโภค รวม 145,000 บาท 

   คาไฟฟา จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคาร

สิ่งปลูกสรางอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตำบลบานกาด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

 

      



 
 

 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

   คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาน้ำประปา คาน้ำบาดาลสำหรบัอาคารที่ทำ

การองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

      

   คาบริการโทรศัพท จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสำนักงานองคการบริหารสวน

ตำบล คาโทรศพัทเคลื่อนที่ ขององคการบริหารสวนตำบล

บานกาด และหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการ 

ใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท  

คาบำรุงรักษาสาย ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  
   คาบริการไปรษณีย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ

ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู

ไปรษณีย คาธรรมเนียม การโอนเงินในระบบบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ สำหรับใช

ในกิจการขององคการบรหิารสวนตำบลบานกาด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

      

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  

โทรภาพ โทรสาร คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ

สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียมคาใชจายเก่ียวกับการใช

ระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอ่ืน ๆ  เชน คาเคเบิ้ลทีวี  

คาเชาชองสญัญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความ

รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจาย

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบรกิาร 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

  งบลงทุน รวม 172,200 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 124,400 บาท 

   ครุภัณฑสำนักงาน       

    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาด 12000 บีทียู  

จำนวน 1 เครื่อง 

จำนวน 17,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ     

จำนวน 1 เครื่อง ชนิดติดผนัง ขนาด 12000  บีทียู  

เปนเงิน 17,000 บาท  

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 

ฉบับเดอืนธันวาคม ป 2562  ดังน้ี 

 1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 12000 บีทียู  

 2) ราคาที่กำหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง  

 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น

ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  

ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก 

โรงงานเดยีวกัน 

 5) มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพลสเซอร 

 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจาก

ขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปน

การประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

 7)  การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว 

          ทอทองแดงไปกลับ หุมฉนวนยาว 4 เมตร 

          สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

 8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ 

          ขนาดไมต่ำกวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

          ขนาดไมต่ำกวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

 

 

      



 
 

 

 

     (2) ชนิดตูตั้งพื้น 

          ขนาดไมต่ำกวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท 

          ขนาดไมต่ำกวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

     (3) ชนิดติดผนงั 

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

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หนาที ่9 ลำดับที่ 3 

      
  

       

    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาด 18000 บีทียู  

จำนวน 1 เครื่อง 

จำนวน 21,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  

จำนวน 1 เครื่อง ชนิดติดผนัง ขนาด 18000  บีทียู  

เปนเงิน 21,000 บาท 

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 

ฉบับเดอืนธันวาคม ป 2562  ดังน้ี 

 1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 18000 บีทียู  

 2) ราคาที่กำหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง  

 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น

ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง

หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน 

 5) มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพลสเซอร 

 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจาก

ขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปน

การประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่

มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

 

      



 
 

 

 

 7)  การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว 

          ทอทองแดงไปกลับ หุมฉนวนยาว 4 เมตร 

          สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

 8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ 

          ขนาดไมต่ำกวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

          ขนาดไมต่ำกวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

     (2) ชนิดตูตั้งพื้น 

          ขนาดไมต่ำกวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท 

          ขนาดไมต่ำกวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

     (3) ชนิดติดผนงั 

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

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หนาที่ 9 ลำดับที ่4 

      
  

       

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  

จำนวน 1 เครื่อง 

จำนวน 4,300 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  เปน

เงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก

พิมพ (Ink Tank) 

Printer) จากโรงงานผูผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 

ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ

นาที (ipm) 

      



 
 

 

 

 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม

นอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอ

นาที (ipm) 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน   

2559 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร ฉบับเดอืนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12  

พฤษภาคม 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หนาที่ 9 ลำดับที ่2 

      
  

       

   คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 82,100 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ เปนรายจาย

เพื่อซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด

ใหญ  เชนเคร่ืองบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ไม

รวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง เปนรายจายเพ่ือ

จางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรงุครภุัณฑ รวมถึง เปน

รายจายที่ตองชำระพรอมอุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษี  คา

ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563      

      



 
 

 

 

  

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 47,800 บาท 

   คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    โครงการปรับปรุงหองทำงานของพนักงาน อบต.บานกาด จำนวน 47,800 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาดำเนินการตามโครงการปรับปรุงหองทำงาน 

ของพนักงาน อบต.บานกาด ขนาดกวาง 3.00 ม ยาว  

4.00 ม. ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตำบล      

บานกาดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร 

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ที่ 7) 

พ.ศ. 2562    

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

การเพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการเมืองการบริหาร หนาที่ 6  ลำดับ

ท่ี 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 6 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

      

  งบรายจายอื่น รวม 30,000 บาท 

   รายจายอื่น รวม 30,000 บาท 

    
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบ

ตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหารหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/

หรือสิ่งกอสราง 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจางสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือ

ขอกำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ และเพ่ือนำ 

ผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงแกไขการทำงานและการ

ใหบรกิารประชาชน เพ่ือสามารถบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยการจางสถาบันที่เปนกลาง ในการสำรวจ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลบานกาด   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ดวน  

ท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26  กุมภาพันธ 2558        

      



 
 

 

 

- เปนไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด   

ท่ี ชม 0023.2/ว 24501 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558  

  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

    โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก องคการบริหารสวนตำบล 

ทุงรวงทอง ตามโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย ประจำป  

พ.ศ.2564  เพ่ือใหประชาชนชาวอำเภอแมวางไดมีความ 

ภาคภูมิใจที่ปฐมบทของการปกครองทองถ่ินของประเทศไทย 

มีจุดเริ่มตน ณ ตำบลทาฉลอม  จังหวัดสมุทรสาคร อันเปน

ผลมาจากความเสียสละกำลังกาย และกำลังทรัพยสวนตัว

ของบรรพบุรุษตนเองในอดีต ซึ่งนำมาสูความอุดมสมบูรณ

และความรุงเรืองในปจจุบัน โดยจายเปนคาใชจายตางๆ 

ตามโครงการจัดงาน วันทองถ่ินไทย ประจำป พ.ศ. 2564 

เปนเงิน 10,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจหนาที่ 5  ลำดับที่ 1  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 2  การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคา

ชุมชน การคา การลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  

    
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหแก องคการบริหารสวนตำบล 

ทุงรวงทอง ตามโครงการบริหารจัดการศนูยปฎิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือรวบรวมขอมูล

ปญหาความตองการของประชาชน และแจงองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาการใหความ

ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ หรือประสาน

หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในการใหความชวยเหลือ

ประชาชน เปนเงิน 50,000 บาท  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก      

ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561  

- เปนไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศนูยการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลง

วันท่ี 11 ตุลาคม 2560   

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 2145  ลงวันที่ 11  ตุลาคม     

2560   

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3185 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 

      



 
 

 

 

 

  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรดาน

การเมืองการบริหาร  หนาที่ 81  ลำดับที่ 18  สอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 6  การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

      
  

       

 งานบริหารงานคลัง รวม 1,867,540 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,382,720 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 1,382,720 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จำนวน 1,177,920 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงประจำป ใหแก  

พนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  

จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มประจำตำแหนง ใหแก 

  - ผูอำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท  

จำนวน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

 

  
   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 161,800 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม

ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไว ไม

เกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง จำนวน 1,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 

ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน  

12 เดอืน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 484,820 บาท 

   คาตอบแทน รวม 119,820 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
จำนวน 109,820 บาท 

      

  

1) เพ่ือจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน

สวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำป) สำหรับ

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนด

เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจายที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจจายได พ.ศ. 2559 เปนเงิน 109,820 บาท 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ใหแก พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และลูกจางที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทำในเวลา

ราชการได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   คาใชสอย รวม 320,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล พนักงานจางหรือ

ผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรือ 

ผูที ่อปท. สั่งใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา

อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนยีมในการใช

สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เก่ียวเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

      



 
 

 

 

    โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดหาขอมูลระวางที่ดิน  

คาถายเอกสาร คาคัดลอกโฉนดและสาเนาเอกสารสิทธิ์  

คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คาจางเจาหนาที่จัดเรียง

เอกสาร คาจัดพิมพแผนที่และเอกสาร คาจางเหมาจัดทำและ

ปรับแกรูปถายทางอากาศ คาจางสำรวจที่ต้ังและโรงเรอืนคา

จัดทาเอกสารรายงานสรุป และคาใชจายอื่น ๆที่จำเปนและ

ประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  

ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

พ.ศ. 2550 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29    

กุมภาพันธ 2551 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/

ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 

- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   

ท่ี มท 0808.3/ ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการเมืองการบริหาร  หนาที่ 8 ลำดับท่ี 2  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

  

      

      
  

       



 
 

 

 

    โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชำระภาษีท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสราง และภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 2564 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการรณรงค

ประชาสัมพันธการชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และภาษี

ปาย ประจำป พ.ศ. 2564  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาปายไวนิล คาจางทำซีดีประชาสัมพันธ คาจางทำแผนพับ 

ประชาสัมพันธ คาจางรถประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ  

และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีจำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/

ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานการเมืองการบริหาร  หนาที่ 8 ลำดับท่ี 3  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือให

สามารถใชงานไดตามปกติ โดยมีลักษณะเปนการจางผูรับ

จางดำเนินการหรือเปนการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

ใหดำเนินการซอมแซม โดย อปท.จัดซื้อของเอง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   คาวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

 เพื่อจายเปนคาวัสดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด

เล็ก ไมบรรทดัเหล็ก เกาอี้พลาสตกิ กระดาษ หมึก ดินสอ  

ปากกา ยางลบ ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดย

สภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดมิ หรือซอมแซมแลวไม

คุมคา เปนสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน   

2559      

      

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

 เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอด

ไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ มีอายุการใช

งานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด

เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป

      



 
 

 

 

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 

2559           

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมลู อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร กระดาษ

ตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่

ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เปนรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งส่ิงของท่ีโดยสภาพมลีักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความ

ชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวย

หรือตอชุด ไมเกิน 20,000 บาท 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      



 
 

 

 

 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน   

2559     
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 5,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย

ประชาสัมพันธ คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆที่จำเปน 

และประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม หนาที่  73  ลำดับที่  5  

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  สอดคลองกับยุทธศาสตร 

จังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย  

และความสงบสุขของประชาชน  

 

 

 

  

      



 
 

 

 

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภีัย รวม 385,210 บาท 

  งบบุคลากร รวม 166,180 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 166,180 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จำนวน 165,180 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงประจำปใหแก  

พนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  

จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน จำนวน 1,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน

ตำบล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 219,030 บาท 

   คาตอบแทน รวม 54,030 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
จำนวน 54,030 บาท 

      

  

(1) เพื่อจายเปนคาใชจายใหแก อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนที่มาปฏิบัติหนาที่ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย 

ใหแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 เปนเงิน 40,000 บาท 

- เปนไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271  

ลงวันที ่ 26  ธันวาคม  2560 

  

 

 

      



 
 

 

 

 

(2) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจำป )สำหรับพนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

กำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได เปนเงิน 14,030 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนด

เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจายที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจจายได พ.ศ. 2559  

   คาใชสอย รวม 160,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    โครงการทำแนวกันไฟในเขตพื้นท่ีตำบลบานกาด จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินการโครงการทำแนวกัน

ไฟในเขตพื้นที่ตำบลบานกาด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย   

คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หนาที่ 78 ลำดับที่  1 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางย่ังยืน  

      

    โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินการโครงการปองกัน

และแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีจำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

      



 
 

 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2  พฤศจิกายน    

2558 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 608 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หนาที่ 77   ลำดับที่  13 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 4 การเสริมสรางความมั่นคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

    โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางการจราจรในชวง

เทศกาลและวันสำคัญตางๆ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปองกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  โดยมีคาใชจาย 

ประกอบดวยคาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่มคาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปน 

และประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก 

คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน  

2557 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25  ธันวาคม   

2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 

 

      



 
 

 

 

 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  หนาที่  73  ลำดับท่ี 14   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความ 

มั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

      
  

       

    โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยและระวังอัคคีภัย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินการโครงการฝกซอม

แผนปองกันอัคคภีัยและภัยพิบัติอ่ืน ๆ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาปายประชาสัมพันธคาวัสดุ อุปกรณ       

และคาใชจายอื่น ๆที่จำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  หนาที่  33  ลำดับท่ี 3   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความ 

มั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน   

      

    โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินการโครงการฝกอบรม

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคการบริหารสวน

ตำบลบานกาด โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ  

ท่ีจำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคม หนาที่  6  ลำดับที่  1 สอดคลองกับยุทธศาสตร

      



 
 

 

 

จังหวัด ขอที่ 5  การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และ

ความสงบสุขของประชาชน  
    โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินการตามโครงการ

ฝกอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพ อปพร.  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ 

และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีจำเปนและประหยัด  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  หนาที่  73  ลำดับ

ท่ี  6  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การ

เสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุข 

ของประชาชน   

      

    โครงการแพทยฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องตน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายตางๆตามโครงการแพทยฉุกเฉินและการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน  โดยจายเปนคาฝกอบรมเพื่อสงเสริม

ความรู เปนคาสมนาคุณ  คาวิทยากร  คาอาหาร   คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คายาและเวชภัณฑ คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นๆที่จำเปนและประหยัด  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขหนาที่  73 ลำดับ

ท่ี 7 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 5 การเสรมิสราง

ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

    โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและการปองกันภัยแก

ประชาชน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการเสริมสราง

ความรูเก่ียวกับภัยพิบัติและการปองกันภัย  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีจำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  หนาที่  73  ลำดับท่ี 2   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความ 

มั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน   

      

   คาวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยสำหรับใช 

ในการจัดกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบล เชน  

เปลหามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร สำลี และผาพันแผล   

เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ำยาตาง ๆ  

ถุงมือ ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งส่ิงของท่ีโดยสภาพมี

ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือ

เมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถ

ซอมแซมใหไดงานดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปน

สิ่งของท่ีโดยสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ

เดิม เปนสิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับ

การซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มี

ลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือ 

คาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปน้ี  

- รายจายเพื่อประกอบดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรงุวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 

      



 
 

 

 

คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27    

มิถุนายน 2559  

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,059,580 บาท 

  งบบุคลากร รวม 843,240 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 843,240 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จำนวน 801,240 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงประจำปใหแก  

พนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  

จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มประจำตำแหนงใหแก 

  - ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  
  งบดำเนินงาน รวม 216,340 บาท 

   คาตอบแทน รวม 74,340 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
จำนวน 64,340 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนสำหรบัพนักงานสวน

ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำป) สำหรับพนักงาน

สวนตำบล  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนด

เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจายที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจจายได พ.ศ. 2559 เปนเงิน 64,340 บาท 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ใหแก พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และลูกจางที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทำในเวลา

ราชการได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  พนักงาน

สวนตำบล และผูมีสิทธิเบิกได  

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2549   

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  

ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

 

  

      



 
 

 

 

   คาใชสอย รวม 75,000 บาท 

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 3,000 บาท 

      

  

- คาจางเหมาบริการถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเขาปก

หนังสือหรือเอกสารรูปเลมอ่ืนใด เปนเงิน  3,000 บาท 
      

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ดังน้ี 

1.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง

สวนทอง  การประชุมราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่

เก่ียวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนำผลจากการประชุมไปเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือ

รับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ

ตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ

ตางๆ รับทราบและรับฟงปญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอ

ยุติ ประสานงานหรือแกไขปญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้ 

1.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจำเดือน 

1.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทำงานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ

คำสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาทองถ่ิน 

1.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือบูรณาการจัดทำแผน

ชุมชน หรอืเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ี

กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

1.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน

ราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 

1.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเงนิ 2,000 บาท 

 

 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ อบต.พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง

หรือผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัตริาชการให

อปท. หรือผูท่ี อปท. สั่งใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  

คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ และ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555   

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562       

 

 

 

 

      



 
 

 

 

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือให

สามารถใชงานไดตามปกติ โดยมีลักษณะเปนการจางผูรับ

จางดำเนินการหรือเปนการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

ใหดำเนินการซอมแซมโดย อปท.จัดซื้อของเอง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

      

   คาวัสดุ รวม 67,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด

เล็ก ไมบรรทดัเหล็ก เกาอี้พลาสตกิ กระดาษ หมึก ดินสอ   

ปากกา ยางลบ ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดย

สภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดมิ หรือซอมแซมแลวไม

คุมคา เปนสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา

ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุดที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559   

  

   

      



 
 

 

 

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอด

ไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ มีอายุการใช

งานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด

เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559           

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 2,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรสำหรับใชในกิจการ 

ขององคการบริหารสวนตำบล  เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน

ภาพ กระเปาใสกลองถายรูปเลนสซูม พูกัน สี กระดาษเขียน

โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

(ภาพยนตร วีดีเทป แผนซีดี) รปูสีขาวดำที่ไดจากการลาง  

อัดขยาย ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดยสภาพ

มีลกัษณะคงทนแตตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือ

เมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปน

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด

      



 
 

 

 

ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

หรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินให

กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือ

คาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปน้ี 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน    

2559 

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมลู อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร กระดาษ

ตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่

ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เปนรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งส่ิงของท่ีโดยสภาพมลีักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความ

ชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวย

หรือตอชุด ไมเกิน 20,000 บาท 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

      



 
 

 

 

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  
    

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,091,780 บาท 

  งบบุคลากร รวม 529,260 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 529,260 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จำนวน 261,180 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงประจำป ใหแก  

พนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  

จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 268,080 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม

ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไว  

ไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 510,520 บาท 

   คาตอบแทน รวม 44,430 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
จำนวน 44,430 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนสำหรบัพนักงานสวน

ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำป) สำหรับพนักงาน

สวนตำบล พนักงานจาง เปนเงิน 44,430 บาท 

 

      



 
 

 

 

 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนด

เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจายที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจจายได พ.ศ. 2559  

   คาใชสอย รวม 365,450 บาท 

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 108,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร  

และรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม   

จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำป จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก 

แหงชาติ ประจำป โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย

ประชาสัมพันธ คาปายโครงการ คาเชาเครื่องเสียง คาจัด  

และตกแตงสถานท่ี เงินรางวัล ของรางวัล  คาอาหาร    

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ที่จำเปนและประหยัด เปนเงิน 50,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2559          

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

หนาที่  65 ลำดับที่ 11 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด   ขอที่ 3  การเสริมสรางสังคม 

ใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

      



 
 

 

 

 

 

    โครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 

จำนวน 11,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการเฝาระวังและ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม

ปางเติมโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาวัสดุและ

อุปกรณอื่นๆที่จำเปนและประหยัด ในการดำเนินกิจกรรม   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ.2562  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)   

ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนาที่  65   

ลำดับที่  13 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 3  

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

      

    โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานใหมปางเติม 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมการเรียนรู

นอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาปาย

ประชาสัมพันธคายานพาหนะ คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆท่ี

จำเปนและประหยัดในการดำเนินกิจกรรม        

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ.2562  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

หนาที่  65 ลำดับที่ 8  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด    ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม   

      



 
 

 

 

    โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรม

สำหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 

จำนวน 7,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคดานทันตกรรมสำหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานใหมปางเติม โดยจายเปนคาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาวัสดุและ

อุปกรณอื่นๆที่จำเปนและประหยัดในการดำเนินกิจกรรม   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ.2562  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

ยุทธศาสตรการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หนาที่ 66    

ลำดับที่ 4  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  

      

    โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 148,950 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดจางอาหารกลางวันใหแก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บานใหมปางเติม  เปนเงิน 98,000 บาท 

 - เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว   

จำนวน 20 คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอป  

เปนเงิน 34,000 บาท  

 - เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน ใหแกเด็ก   

จำนวน  15  คน   อัตราคนละ 200 บาทตอป 

เปนเงิน 3,000 บาท   

 -  เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน ใหแกเด็ก   

จำนวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาทตอป  

เปนเงิน 3,000 บาท  

 -  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ใหแกเด็ก   

จำนวน 15 คน อัตราคนละ 300 บาทตอป  

เปนเงิน 4,500 บาท  

 -  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแกเด็ก  

จำนวน 15 คน อัตราคนละ 430 บาทตอป  

เปนเงิน 6,450 บาท  

      



 
 

 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562    

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตรการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หนาที่ 66   

ลำดับที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3  

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  

   คาวัสดุ รวม 88,640 บาท 

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครวัสำหรับใชในกิจการ

ขององคการบริหารสวนตำบล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม

ปางเติม เชน  หมอ กรอบรปู มีด ถัง แกวน้ำ ผงซักฟอก สบู  

น้ำยาดับกลิ่น แปรง น้ำจืดท่ีซื้อจากเอกชน ฯลฯ เปนรายจาย 

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะคงทน แต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลว

เกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได

ดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมี

ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรอืไมคงสภาพเดิม เปน

สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหล สำหรับการ

ซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิม 

ท่ีมีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง

รายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน    

2559      

 

  

      



 
 

 

 

   คาอาหารเสริม (นม) จำนวน 68,640 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียน 

โรงเรียนบาน ใหมปางเติม จำนวน  13  คน ซึ่งเปนโรงเรียน 

สังกัด สพฐ. ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด   

เปนเงิน 27,040 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กบานใหมปางเติม จำนวน  20  คน  

เปนเงิน 41,600 บาท 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562      

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตรดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

หนาที่  64 ลำดับที่  1  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด   ขอท่ี 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

      

   คาสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   คาไฟฟา จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคาร 

สิ่งปลูกสรางอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตำบลบานกาด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาน้ำประปา คาน้ำบาดาลสำหรบัอาคารที่ทำ

การองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ท่ี มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 52,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรยีน

โรงเรียนบานใหมปางเติม โรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขต

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  จำนวน  13 คน เปน

เงิน 52,000 บาท   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตรการศึกษาศาสนาและวัฒรธรรม   

หนาที่ 64 ลำดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด      

ขอที ่3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

      



 
 

 

 

 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 482,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 319,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 319,200 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จำนวน 297,900 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน จำนวน 21,300 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน

ตำบล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.   

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 63,600 บาท 

   คาใชสอย รวม 3,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 3,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการสำหรับสำรวจขอมูลจำนวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
   คาวัสดุ รวม 60,600 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 60,600 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 

- คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา     

เปนเงิน 15,000 บาท 

- คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา     

เปนเงิน 15,000 บาท (เงนิอุดหนุน) 

- คาจัดซื้อทรายอะเบท       เปนเงิน 15,000 บาท 

- คาจัดซื้อน้ำยากำจัดยุง      เปนเงนิ 15,600 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน    

2559    

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    โครงการพระราชดำริสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินอดุหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู

ท่ี 1  บานใหมปางเติม  

   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด   

ติด   TO BE NUMBER ONE (ศนูยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/

หมูบาน)  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริดาน

สาธารณสุข  เปนเงิน 3,000 บาท 

   - ตามโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม เปนเงนิ 2,250 บาท      

   - ตามโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

เปนเงิน  3,050 บาท 

   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค   

เปนเงิน 3,700 บาท 

   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

      



 
 

 

 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

เปนเงิน 8,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3542  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข หนาที่ 68  ลำดับ

ท่ี 1  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 3  การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

- เพื่อจายเปนเงินอดุหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู

ท่ี 2  บานหัวฝาย  

   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ

ติด  TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/

หมูบาน)  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริดาน

สาธารณสุข เปนเงิน 3,000 บาท 

   - ตามโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม เปนเงนิ 2,250 บาท     

   - ตามโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

เปนเงิน 3,050 บาท 

   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค      

เปนเงิน 3,700 บาท 

   - ตามโครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

เปนเงิน 8,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม

ถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

 

 



 
 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

      

  

ท่ี มท 0808.2/ว 3542  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)       

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข หนาที่ 68  ลำดับ

ท่ี 1  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 3  การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

- เพื่อจายเปนเงินอดุหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู

ท่ี 3  บานกิ่วแลปาเปา   

   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ

ติด  TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/

หมูบาน)  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริดาน

สาธารณสุข เปนเงิน 3,000 บาท 

   - ตามโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม  เปนเงนิ 2,250 บาท    

   - ตามโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร                

เปนเงิน 3,050 บาท 

   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค    

เปนเงิน 3,700 บาท 

   - ตามโครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                

เปนเงิน 8,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3542  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข หนาที่ 68  ลำดับ

ท่ี 1  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 3  การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

      



 
 

 

 

 

- เพื่อจายเปนเงินอดุหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู

ท่ี 7  บานริมวาง  

   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ

ติด   TO BE NUMBER ONE (ศนูยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/

หมูบาน)  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริดาน

สาธารณสุข  เปนเงิน 3,000 บาท 

   - ตามโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม  เปนเงนิ 2,250 บาท   

   - ตามโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 

เปนเงิน 3,050 บาท 

   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค      

เปนเงิน 3,700 บาท 

   - ตามโครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                

เปนเงิน 8,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3542  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข หนาที่ 68  ลำดับ

ท่ี 1  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 3  การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

- เพื่อจายเปนเงินอดุหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู

ท่ี 9  บานปง  

   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ

ติด   TO BE NUMBER ONE (ศนูยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/

หมูบาน)  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริดาน

สาธารณสุข 3,000 บาท 

   - ตามโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม  เปนเงนิ 2,250 บาท  

   - ตามโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปน

เงิน 3,050 บาท 

   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค    

 เปนเงนิ 3,700 บาท 

   - ตามโครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                

เปนเงิน 8,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3542  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

 2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สาธารณสุข หนาที่ 68  ลำดับที่ 1  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 



 
 

 

 

 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,471,190 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,052,760 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 1,052,760 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน จำนวน 989,460 บาท 

      

  

 - เพ่ือจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงประจำป ใหแก  

พนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  

จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน จำนวน 21,300 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน

ตำบล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิเพิ่มประจำตำแหนง ใหแก 

  - ผูอำนวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท   

จำนวน 12 เดือน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  
  งบดำเนินงาน รวม 408,430 บาท 

   คาตอบแทน รวม 115,430 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
จำนวน 58,030 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนสำหรบัพนักงานสวน 

ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำป) สำหรับพนักงาน 

สวนตำบล เปนเงนิ 28,030 บาท 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนด

เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจายที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจจายได พ.ศ. 2559  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจงานจาง 

โครงการกอสรางตางๆ ของ องคการบริหารสวนตำบลบาน

กาด เปนเงิน 30,000 บาท 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด  

ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561  

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ใหแก พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และลูกจางที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทำในเวลา

ราชการได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

 

  

      



 
 

 

 

   คาเชาบาน จำนวน 44,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวน

ตำบลท่ีมีสิทธิเบิกได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 8,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน

สวนตำบล และผูมีสิทธิเบิกได  

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2549   

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  

ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

      

   คาใชสอย รวม 208,000 บาท 

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 163,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 

- คาจางเหมาบริการลางฟลมและอัดขยายรูป ถายเอกสาร

แบบแปลนตางๆ การทำปายรณรงคและปายประชาสัมพันธ

ตางๆ เปนเงิน 15,000 บาท 

- คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป  จำนวน 1 คน 

จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 

- คาจางเหมาบริการ จางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางกระทำ

การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอ

เติมครภุัณฑหรือสิ่งกอสราง เปนเงนิ 40,000 บาท  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร 

และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา

ฯ อบต. พนักงานสวนตำบล พนักงานจางหรือผูที่

กระทรวงมหาดไทย 

สั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่งใหไปปฏิบัติ 

ราชการให อปท. เปนคาเบ้ียเล้ียงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชา

ท่ีพักคาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  

และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องในการเดนิทางไปราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555     

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

ในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือให

สามารถใชงานไดตามปกติ โดยมีลักษณะเปนการจางผูรับ

จางดำเนินการหรือเปนการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

ใหดำเนินการซอมแซมโดย อปท.จัดซื้อของเอง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

      

   คาวัสดุ รวม 85,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด

เล็ก ไมบรรทดัเหล็ก เกาอี้พลาสตกิ กระดาษ หมึก ดินสอ  

ปากกา ยางลบ ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดย

สภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดมิ หรือซอมแซมแลวไม

คุมคา เปนสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  

   

  

      



 
 

 

 

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  

เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา  

หลอดไฟ แผงวงจร ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่

โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืน

นาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรอืซอมแซมแลวไม

คุมคา เปนสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   วัสดุกอสราง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางสำหรับใชในกิจการขององคการ

บริหารสวนตำบล เชน ไมตาง ๆ คอน คีม จอบ เลื่อย เทปวัด

ระยะ น้ำมันทาไม  สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก 

ทอน้ำและอุปกรณประปา ฯลฯ  เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช

งานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด

เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมลู อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร กระดาษ

ตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่

ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เปนรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งส่ิงของท่ีโดยสภาพมลีักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความ

ชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวย

หรือตอชุด ไมเกิน 20,000 บาท 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559    

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อหลัก ไมไผ สีสเปรย ตะปู ฯลฯ และให

หมายรวมถึงรายจาย ดังนี้ 

(1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

(2)รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา 

ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 
    

      

  งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 10,000 บาท 

   คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ เปนรายจาย

เพื่อซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด

ใหญ  เชนเคร่ืองบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ไม

รวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง เปนรายจายเพ่ือ

จางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรงุครภุัณฑ รวมถึง เปน

รายจายที่ตองชำระพรอมอุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษี คา

ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  

 งานไฟฟาถนน รวม 2,366,300 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 85,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 60,000 บาท 

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาจางออกแบบ ประมาณราคา คาควบคุมงาน

ท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรอืบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมา

ซึ่งสิ่งกอสรางในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

ราคา กำหนดรายละเอียดรายการประกอบแบบ ขอมูลการ

กอสรางที่เหมาะสมสำหรับใชในงานดานโครงสราง

พ้ืนฐาน และการกอสรางตาง ๆ ของ อบต. 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ. 2542  

- เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  

ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 112  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สดุ  

ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือให

สามารถใชงานไดตามปกติ โดยมีลักษณะเปนการจางผูรับ

จางดำเนินการหรือเปนการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

ใหดำเนินการซอมแซมโดย อปท.จัดซื้อของเอง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

 

      



 
 

 

 

  
   คาวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  

เครื่องวัดกระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา   

หลอดไฟแผงวงจร ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่

โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืน

นาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดมิ หรือซอมแซมแลวไม

คุมคา เปนสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม

บำรงุปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

- รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 

คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

  งบลงทุน รวม 2,281,300 บาท 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 2,281,300 บาท 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการกอสรางกลองเกเบี้ยน คันน้ำวาง สายหนาบานนาง

เท่ียง  จันทรทรัพย – ปาชา  บานริมวาง  หมูที่ 7 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

- เพ่ือทำการกอสรางกลองเกเบี้ยน คันน้ำวาง สายหนา

บาน นางเที่ยง จันทรทรัพย – ปาชา บานริมวาง หมู

ท่ี 7 ปริมาณงาน ความยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนของ

องคการบริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    

พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ   หนาที่ 3 ลำดับ

ท่ี 19 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 1 การสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและ

ทองถ่ิน  

      

    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (สายตรง) 

บานใหมปางเติม หมูท่ี 1 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

- เพ่ือทำการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (สาย

ตรง) บานใหมปางเติม หมูที่ 1  ปรมิาณงาน   

กวาง 4.00 เมตร  เมตร ยาว   190 เมตร ไหลทาง  

ลูกรัง กวางขางละ 0.75 เมตร ตามแบบแปลนขององคการ

บริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)   

พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ  หนาที่ 1  ลำดับที่ 2   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 1 การสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน  

      



 
 

 

 

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำ

เหมืองหลวง จากบานนางเพ็ญนภา  แกวมากอง - ท่ีนานาย

สมบุญ  ปนใจ บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

- เพ่ือทำการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำ

เหมืองหลวง จากบานนางเพ็ญนภา แกวมากอง – ที่นา 

นายสมบุญ ปนใจ บานก่ิวแลปาเปา หมูที่ 3 ปริมาณ

งาน  กวาง 3.00 เมตร  เมตร ยาว   253 เมตร ไหล

ทาง ลูกรัง กวางขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของ

องคการบริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)   

พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ  หนาที่ 2 ลำดับที่ 15   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 1 การสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน  

      

    
โครงการกอสรางรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา

ปด ถนนสายบานปง – กิ่วแลปาเปา (หนาสวนนางเพ็ญ

จันทร หมูทา) หมูที่ 9 เชื่อม หมูท่ี 3 

จำนวน 187,600 บาท 

      

  

- เพ่ือทำการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมถนนสาย

บานปง – กิ่วแลปาเปา (หนาสวนนางเพ็ญจันทร หมูทา) หมู

ท่ี 9 เชื่อม หมูท่ี 3ปริมาณงาน  กวาง 0.30 เมตร  ลึกผันแปร

ตามสภาพพื้นที่ ระหวาง 0.30 - 0.40 เมตร  ยาว   

รวม  78.00 เมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน

ตำบลบานกาดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)   

พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ  หนาที่ 4 ลำดับที่ 25   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที ่1 การสงเสริมและ

      



 
 

 

 

พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและ        

    โครงการกอสรางรางระบายนำ้พรอมฝาปด (บานนาย

สุพรรณ  จิโนวรรณ - น้ำบอหลวง) บานปง  หมูท่ี 9 

จำนวน 212,400 บาท 

      

  

- เพ่ือทำการกอสรางรางระบายน้ำพรอมฝาปด (บานนาย

สุพรรณ จิโนวรรณ - น้ำบอหลวง) บานปง หมูท่ี 9 ปริมาณ

งาน  กวาง 0.60  เมตร   ยาวรวม  54.00 เมตร ลึกผันแปร

ตามสภาพพื้นที่ ระหวาง 0.30 - 0.60 เมตร ตามแบบแปลน

ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)   

พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ  หนาที่ 4 ลำดับที่ 26   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 1 การสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน  

      

    โครงการขยายเขตไหลทางพรอมวางทอ ซอย 2 บานหัวฝาย 

หมูท่ี 2 

จำนวน 426,300 บาท 

      

  

- เพ่ือทำขยายเขตไหลทางพรอมวางทอ ซอย 2 บานหัว

ฝาย หมูท่ี 2  ปริมาณความยาวรวม  154.00 เมตร ตาม

แบบแปลนขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  

พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ  หนาที่ 1 ลำดับ

ท่ี 6 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 1 การสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและ

ทองถ่ิน  

 

 

 

      



 
 

 

 

  
   คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ในเขตพื้นที่ ต.บานกาด จำนวน 255,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง บำรุงรักษาถนนในเขตพ้ืนที่

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)   

พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและแหลง

น้ำ หนาที่ 34  ลำดับที่ 32  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ

บริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน 

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 15,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    โครงการลดการเผา ลดหมอกควัน และลดโลกรอน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการลดการเผา ลดหมอก

ควัน และลดโลกรอน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่จำเปน 

และประหยัด  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หนาที่ 75 ลำดับที่ 1สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงดาน

ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน  

      



 
 

 

 

  
    โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกสตรีในชุมชน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย

พัฒนาครอบครวัในชุมชนตำบลบานกาด  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม         

คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ

อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)   

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม หนาที่ 72 ลำดับที่ 1   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสราง 

ความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  

      

    โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ

วิทยากร  คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ  และ

คาใชจายอื่นๆที่จำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม หนาที่ 72 ลำดับที่ 3   

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความ

มั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตำบลบานกาด จำนวน 120,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแขงขันกีฬา

ประชาชนตำบลบานกาด โดยมีคาใชจายประกอบดวย   

คาตอบแทนกรรมการตดัสิน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจำ

สนามและเจาหนาที่จัดการแขงขัน เงินรางวัล คาจัด

สถานท่ี คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)   

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข หนาที่ 63  ลำดับ

ท่ี 16  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การ

เสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ

ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 215,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 125,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสำคัญทางราชการ 

งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวัน

สำคัญทางราชการ งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน   เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช   

มหาราช ฯลฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย ผาแพร ผาริ้ว  

ธงชาต ิ  ปายสัญลักษณ ดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุ

อุปกรณ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมา

บริการ  ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนและประหยัด   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)   

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

หนาที่  61  ลำดับที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด    ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

    โครงการธรรมะเพื่อประชาชน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการธรรมะเพ่ือประชาชน  

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร    

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง

เขียน และอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จำเปนในการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม    หนาที่  61 ลำดบัท่ี 1 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด ขอที ่3 การเสริมสรางสังคม 

ใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน  

      

    โครงการเผยแพรความรูเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเผยแพรความรูเพื่อการ 

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน โดยจายเปน คา

สมนาคณุวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   

คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จำเปน

ในการฝกอบรม   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   

พ.ศ. 2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หนาที่  61  ลำดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด    ขอที่ 3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ    

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

    โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ

ประจำป 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณี

สงกรานตรดน้ำดำหัวผูสูงอายุประจำป  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาตกแตงสถานที่ คารางวัลการแขงขัน คาวัสดุ

อุปกรณในการแขงขัน คาเครื่องดำหัว คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน และประหยัด  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)   

ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

หนาที่  61 ลำดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด     ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ 

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนอุดหนุนใหแกที่ทำการปกครอง

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสงเสริมและ

เทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ วัตถุประสงคโครงการเพ่ือเปน

การแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย โดย

จายเปนคาใชจายในการประกอบพิธีการและจัดกิจกรรมวัน

สำคัญตางๆ เชน วันจักรี วันฉัตรมงคล  

วันท่ี 12 ส.ค. วันที่ 5 ธ.ค. วันปยมหาราช   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 

 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  หนาที่  61 ลำดับที่ 7 สอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 3 การเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  

    โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนอุดหนุนใหแกที่ทำการปกครอง

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเปนการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประกอบพิธี

การและจัดกิจกรรมวันสำคัญตางๆ เชน ประเพณีทำบุญวัน

ขึ้นปใหม  1  มกราคม,  ประเพณีเขาพรรษา , วันมาฆบูชา/

วันวิสาขบูชา , ประเพณสีงกรานต (รดน้ำดำหัวปใหมเมือง) 

 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หนาที่  62 ลำดับที่ 8 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  

ขอที ่3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม    

      

   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน       

    โครงการตักบาตรเทโว วัดโสภาราม หมูที่ 2 จำนวน 5,000 บาท 

      

  

โครงการตกับาตรเทโว วัดโสภาราม หมูที่ 2 

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหแกวัดโสภาราม หมูที่ 2 อำเภอ

แมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการตักบาตรเทโว  โดยมี  

คาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการประชาสัมพันธ   คา

จัดเตรียมสถานที่ คาวัสด ุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่

จำเปนและประหยัด   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หนาที่  62  ลำดับที่ 13  สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ    

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม   

    โครงการสรงน้ำครูบาเจาศรวิีชัย วัดบานใหมปางเติม หมูท่ี 1 จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหแกวัดบานใหมปางเติม หมูที่ 1 

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ  

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการประชาสัมพันธ 

คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่

จำเปนและประหยัด   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หนาที่  62  ลำดับที่ 14 lอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  

ขอที ่3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ   

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

      

    โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลม วัดโสภาราม หมูที่ 2 จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหแกวัดโสภาราม หมูที่ 2 อำเภอ

แมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ  โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการประชาสัมพันธ   

คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ  

ท่ีจำเปนและประหยัด   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

หนาที่  62  ลำดับที่ 62 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  

ขอที ่3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

      



 
 

 

 

 งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รวม 145,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานที่ทองเท่ียวภายในตำบล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมและพัฒนา 

สถานท่ีทองเท่ียวภายในตำบล โดยมีคาใชจายประกอบดวย

คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ท่ีจำเปน

และประหยัดในการดำเนินกิจกรรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท.พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หนาที่ 77 ลำดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด ขอที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงดาน

ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

    โครงการ "มหัศจรรยแมวาง”  (Amazing  Maewang) จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหแก องคการบริหารสวนตำบล

ทุงป ตามโครงการ "มหัศจรรยแมวาง” 

(Amazing  Maewang) เพื่อเผยแพรวิชาการเกษตรและ

เทคโนโลยีการผลิตสูเกษตรกรผูสนใจและเพื่อเปนการ

สงเสริมผลผลิตทางการเกษตร กลุมสนใจดานการเกษตรและ

ดานอ่ืนๆตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจายเปนคาจัด

สถานท่ี คาของที่ระลึก คาของรางวัล คาใชจายตางๆ ในการ

จัดงาน ฯลฯ  เปนเงิน  100,000 บาท 

 

      



 
 

 

 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/ 2563 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ หนาที่ 5 ลำดับที ่11  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิต

สินคาชุมชนการคา การลงทุนสูสากล  

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 45 ประจำป 2564 จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตำบล

ทุงป อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดงาน

มหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 45 พ.ศ. 2564 เพื่อ

เสริมสรางการมีสวนรวมขององคกรในอำเภอแมวาง  

โดยเฉพาะบทบาทของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นและ

ภาคเอกชนที่ตองเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงทางดาน

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในอนาคต และเพื่อเสริมสราง

เศรษฐกิจโดยรวมของอำเภอแมวางไดดียิ่งขึ้น และเศรษฐกิจ

ของตำบลในพ้ืนที่ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ  หนาที่ 6   

ลำดับที่ 1  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

  

    โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของ

ประชาชน 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหแกสำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นของประชาชน เพ่ือจัดซุมรานคาของอำเภอแม

วางในงานกาชาดและงานฤดูหนาว โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาใชจายตางๆในการจัดงาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หนาที่  62  ลำดับที่ 11 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  

ขอที ่3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ   

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

      

แผนงานการเกษตร 

 งานสงเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืนๆ 
      

    โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมอาชีพตาม 

หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ  คาปาย

ประชาสัมพันธ คาเชาสถานที่ คาเชาที่พัก คายานพาหนะ  

คาวัสดุอุปกรณ ตนไม กลา  พืชผัก ปุย คาจัดทำเอกสาร  

คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสำหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเคร่ืองด่ืม และ

คาใชจายอื่นๆที่จำเปนและประหยัดในการดำเนินกิจกรรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

ในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

      



 
 

 

 

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  หนาที่ 60   ลำดับ

ท่ี 12   สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 2 การสงเสริม

การเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การลงทุนสูสากล 

 งานอนรุักษแหลงน้ำและปาไม รวม 10,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 
      

    โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะและปาชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกตนไม 

ในที่สาธารณะและปาชุมชน  โดยจายเปน คากลาตนไม คา

ปายประชาสัมพันธ  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ

เครื่องดื่มและคาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆที่จำเปนและประหยัด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  หนาที่ 77 ลำดับที ่ 10  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 4  การเสริมสรางความม่ันคงดาน

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 6,805,750 บาท 

  งบกลาง รวม 6,805,750 บาท 

   งบกลาง รวม 6,805,750 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 60,665 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ

อันตรายหรอืเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอด

บุตร ฯลฯ ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง เงิน

เพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

- เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 3,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน เพื่อใหความ

คุมครองแกลูกจางที่ ประสพอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือสูญ

หายอันเนื่องมาจากการทำงานใหแกนายจาง โดยคำนวณใน

อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ดวนที่สุด  

ท่ี รง 0625/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ท่ี มท 0808.2/ ว 1620 ลงวันที่  22 เมษายน 2562 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน 4,623,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวน

ตำบลบานกาด ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป โดยมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยัง

ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 1353 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25  

กรกฎาคม 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  หนาที่  70   ลำดับ

ท่ี  1   สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอท่ี 5 การ

เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ

ประชาชน  

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,740,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพคนพิการในเขตองคการบริหารสวน

ตำบลบานกาดท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑที่กำหนด ที่ไดแสดง

ความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความ

พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2562  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0810.6/ ว 484 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 

- เปนไปตามหนังสือหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 651  ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  หนาที่   70  ลำดับ

ท่ี 2   สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอที่ 5 การ

เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ

ประชาชน    

      

      

  

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน 78,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสในเขตองคการบรหิาร

สวนตำบลบานกาด ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทำการ

วินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู

อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 16 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-  2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  หนาที่  70   ลำดับ

ท่ี  3  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอที่ 5 การ

เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 
 

 

 

   สำรองจาย จำนวน 104,730 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย

เกิดขึ้น หรือการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เปนสวนรวมเทานั้น เชน การปองกันและแกไขปญหา

อุทกภัย น้ำปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง วาตภัย  

อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2530 แกไขเพ่ิมเติมถึง         

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ ว 4014 ลงวันท่ี 12  ธันวาคม       

2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ ว 4967 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0820.3/ ว 4930 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ ว 5141 ลงวันท่ี 18  

ธันวาคม 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ ว 1656 ลงวันท่ี 8    

มิถุนายน  2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ ว 1022 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

      



 
 

 

 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ ว 1179 ลงวันท่ี 15 เม.ย. 2563 

      
  

       

   รายจายตามขอผูกพัน       

    รายจายตามขอผูกพัน จำนวน 56,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถ่ินหรือพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร

สวนตำบลบานกาด ตามจำนวนประชากร โดยสมทบไมนอย

กวารอยละ 45 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตำบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23  

พฤศจิกายน 2552 

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10  

พฤศจิกายน 2552 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  

ท่ี มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทนุ พ.ศ.2561  

และที่แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 

 

 

      



 
 

 

 

 

  

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 
จำนวน 139,755 บาท 

      

  

- เพ่ือจายเปนเงนิสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ขาราชการ

สวนทองถ่ิน(กบท.) คาบำเหน็จบำนาญของขาราชการ

พนักงานสวนตำบลที่เกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติ

ราชการตามระเบียบที่กำหนดไว จำนวนเงนิสงสมทบคำนวณ

จากประมาณการรายรับตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป โดยไมนำรายรับประเภทพันธบัตร เงนิกู เงนิท่ีมีผู

อุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคำนวณในอัตรารอยละ 1 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2500 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำเหน็จ

บำนาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และแกไข

เพิ่มเติม 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ท่ี มท 0819.2/ว 1212  ลงวันที ่20 เมษายน 2563 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

        
     

     

     

     

     

      

       

     

     

     

     

 

     

      

       

     

     

     

     

     

       



 
 

 

 

     

     

     

      

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

       

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

 

      

       

     

     

     

      

       

     

     

 

     

      

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

       

     



 
 

 

 

     



 
 

 

 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 

แผนงาน 

                                           

                                                           

 งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การ 

เกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา  

วัฒนธรรม

และนันทนา 

การ 

แผนงานสราง

ความเขมแขง็

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผน  

แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป  

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจายตามขอผูกพัน 56,000                 56,000 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 78,000                78,000 

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 60,665                 60,665 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 4,623,600         4,623,600 

เงนิสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
139,755                 139,755 

สำรองจาย 104,730                 104,730 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,740,000         1,740,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง) 

เงนิคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/

รองนายก 
               42,120 42,120 

เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
               1,713,600 1,713,600 

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิาร

สวนตำบล 

               86,400 86,400 

เงนิเดือนนายก/รองนายก                514,080 514,080 

เงนิคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                42,120 42,120 

เงินเดือน (ฝาย

ประจำ) 

คาตอบแทนพนักงานจาง          268,080    853,300  1,121,380 

เงนิเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน                54,660 

เงนิเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง      21,300  21,300       43,600 



 
 

 

 

แผนงาน 

                                           

                                                           

 งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การ 

เกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา  

วัฒนธรรม

และนันทนา 

การ 

แผนงานสราง

ความเขมแขง็

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผน  

แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป  

รวม 

  

           

เงนิเดือนพนักงาน      989,460 297,900 1,062,420  165,180  3,835,020  5,099,460 

เงนิประจำตำแหนง      42,000  42,000  174,000   258,000 

งบ

ดำเนนิงาน 
คาตอบแทน เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร      8,000   5,000    14,000  27,000 

  
คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปน

ประโยชนแก อปท. 
     58,030   108,770  54,030  518,920  739,750 

งบ

ดำเนนิงาน 
คาตอบแทน 

คาเชาบาน            

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
     5,000  5,000  15,000 25,000 

งบดำเนิน 

งาน 

 
 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      203,000 3,000 111,000  749,000 1,066,000 

รายจายเก่ียวกบัการรับรองและพิธกีาร        2,000  40,000 42,000 

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
           

คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวัน

สำคัญทางราชการ งานรัฐพิธี และงาน

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

   10,000       10,000 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
     25,000  50,000  140,000 215,000 

           

  



 
 

 

 

แผนงาน 

   

 

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงานการ 

เกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา  

วัฒนธรรม

และ

นันทนา 

การ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชนแผน  

แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป  

รวม 

  

คาเชาพื้นท่ีรับฝากเวบ็ไซต 

และโดเมนเนมของ อบต.

บานกาด 

        10,000 10,000 

โครงการ Bic Cleaning Day 

ของ อบต.บานกาด 
        5,000 5,000 

โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 

ประจำป  
        5,000 5,000 

โครงการแขงขันกีฬา

ประชาชนตำบลบานกาด 
   120,000       120,000 

โครงการจัดการเลือกตั้ง

นายกและสมาชิกสภา อบต.

บานกาด 

        200,000 200,000 

โครงการจัดงานวันเด็ก 

ประจำป 
       50,000   50,000 

โครงการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถิ่นและการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

         10,000 10,000 

โครงการทำแนวกันไฟในเขต

พื้นที่ตำบลบานกาด 
        10,000  10,000 

โครงการธรรมะเพื่อ

ประชาชน 
   5,000       5,000 



 
 

 

 

                                                          แผนงาน 

   

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงานการ 

เกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา  

วัฒนธรรม

และ

นันทนา 

การ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชนแผน  

แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป  

รวม 

งบดำเนินงาน คาใชสอย 

โครงการปกปองสถาบัน

สำคัญของชาต ิ
         10,000 10,000 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2564 

         200,000 200,000 

โครงการปลูกตนไมในท่ี

สาธารณะและปาชุมชน 
  5,000        5,000 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 
       5,000  5,000 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหาหมอกควันและไฟปา 
       40,000  40,000 

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางการจราจร

ในชวงเทศกาลและวันสำคัญ

ตางๆ 

         20,000  20,000 

โครงการเผยแพรความรูเพื่อ

การอนุรักษวฒันธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

    10,000       10,000 

โครงการฝกซอมแผนปองกัน

ภัยและระวังอัคคีภัย 
         10,000  10,000 

           



 
 

 

 

                                                          แผนงาน 

   

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบดำเนินงาน คาใชสอย 

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ

ประจำองคการบริหารสวน

ตำบลบานกาด 

       50,000  50,000 

โครงการฝกอบรมเพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพ อปพร. 
       10,000  10,000 

โครงการเพ่ิมจำนวนสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภยัฝาย

พลเรอืน อบต.บานกาด 

         10,000  10,000 

โครงการเฝาระวังและ

สงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานใหมปางเติม 

        11,000   11,000 

โครงการแพทยฉุกเฉินและ

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
        10,000  10,000 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ

ในครัวเรือน 
        20,000 20,000 

โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธการชำระภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางและ

ภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 

2564 

      

 

    40,000 

 

 

40,000 

           



 
 

 

 

                                                         แผนงาน 

   

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

  

           

โครงการลดการเผา ลด

หมอกควัน และลดโลกรอน 
   

5,000 
     

5,000 

โครงการสงเสริม สนับสนุน

การจัดทำแผนชุมชนของ

หมูบานในเขตรับผิดชอบ

ตำบลบานกาด 

           5,000 5,000 

 โครงการสงเสริมการเรียนรู

นอกสถานที่ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานใหมปางเติม 

       40,000   40,000 

โครงการสงเสริมความรู

เกี่ยวกับภยัและการปองกัน

ภัยแกประชาชน 

        10,000  10,000 

โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพแกสตรใีนชุมชน 
    5,000      5,000 

โครงการสงเสริมและพัฒนา

สถานที่ทองเท่ียวภายใน

ตำบล 

   10,000       10,000 

โครงการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคดานทันตกรรม

สำหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานใหมปางเติม 

       7,500   7,500 

           



 
 

 

 

                                                          แผนงาน 

   

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบดำเนินงาน คาใชสอย 

โครงการสงเสริมอาชีพตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  10,000        10,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 
      148,950   148,950 

โครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต รดน้ำดำหวั

ผูสูงอายุประจำป  

  100,000 

 

     

100,000 

โครงการอบรมจริยธรรม 

คุณธรรมของพนักงานสวน

ตำบลและพนกังานจาง ของ

อบต.บานกาด 

   

 

    5,000 5,000 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงาน

สวนตำบลและพนักงานจาง 

        10,000 10,000 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม     40,000  20,000  50,000 110,000 

 

 

 

 

 

 

            



 
 

 

 

                                                          แผนงาน 

   

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบดำเนิน 

งาน 

คา 

วัสด ุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง          10,000 10,000 

วัสดุคอมพิวเตอร      20,000  20,000  50,000 90,000 

วัสดุสำรวจ      10,000     10,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ      45,000  5,000  15,000 65,000 

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น          80,000 80,000 

วัสดุงานบานงานครัว        20,000  20,000 40,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 
      60,600  5,000 10,000 75,600 

คาอาหารเสรมิ (นม)        68,640   68,640 

วัสดุกอสราง      20,000    10,000 30,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร        2,000  4,600 8,600 

วัสดุสำนักงาน      15,000  40,000  50,000 105,000 

วัสดุอื่น          10,000 10,000 

งบดำเนิน 

งาน 

คา

สาธารณู

ปโภค 

คาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
         30,000 30,000 

คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล          5,000 5,000 

คาไฟฟา          80,000 80,000 

คาบริการไปรษณีย          20,000 20,000 

คาบริการโทรศัพท          10,000 10,000 

 

 
            



 
 

 

 

                                                          แผนงาน 

   

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบลงทุน 
คา

ครุภัณฑ 

ครุภัณฑสำนักงาน           

  -     โครงการจัดซื้อ 

        เครื่องปรับอากาศ 

        ขนาด 12000 บีทีย ู

         17,000 17,000 

- โครงการจัดซ้ือ

เครื่องปรับอากาศ

ขนาด 18000 บีทีย ู

        21,000 21,000 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร            

- เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึก 

        4,300 4,300 

  
คาบำรุงรักษาและปรับปรุง 

ครุภัณฑ 
     10,000    82,100 92,100 

  คากอสรางส่ิงสาธารณปูโภค           

งบลงทุน 

คาที่ดิน 

และสิ่ง 

กอสราง 

โครงการกอสรางเกเบ้ียนคัน

น้ำวางสายหนาบานนางเที่ยง 

– ปาชา บานริมวาง หมูท่ี 7 

    400,000     400,000 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 

(สายตรง) บานใหมปางเติม 

หมูที่ 1 

    400,000     400,000 

           



 
 

 

 

                                                          แผนงาน 

   

 

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบลงทุน 

คาที่ดิน 

และสิ่ง 

กอสราง 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบ

ลำเหมืองหลวง จากบานนาง

เพ็ญนภา  แกวมากอง – ที่นา

นายสมบุญ  ปนใจ บานก่ิวแล

ปาเปา หมูที่ 3 

    400,000     400,000 

  

โครงการกอสรางรายระบาย

น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

ฝาปด ถนนสายบานปง – กิว่

แลปาเปา (หนาสวนนางเพ็ญ

จันทร  หมูทา) หมูท่ี 9 เชื่อม

หมูที่ 3 

    187,600     187,600 

  

โครงการกสรางรางระบายน้ำ

พรอมฝาปด (บานนายสุพรรณ  

จิโนวรรณ – นำ้บอหลวง) 

บานปง หมูท่ี 9 

    212,400     212,400 

  

โครงการขยายเขตไหลทาง

พรอมวางทอ ซอย 2 บานหัว

ฝาย หมูท่ี 2 

    426,300     426,300 

             

             



 
 

 

 

                                                          แผนงาน 

   

 

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบลงทุน 

คาที่ดิน 

และสิ่ง 

กอสราง 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งกอสราง 
          

   โครงการปรับปรุง 

   บำรุงรักษาถนน ในเขต 

   พื้นที ่ต.บานกาด 

    255,000     255,000 

   โครงการปรับปรุงหอง 

   ทำงานของพนักงาน 

   อบต.บานกาด 

 

        47,800 47,800 

งบรายจายอ่ืน 
รายจาย

อ่ืน 

รายจายอื่น   30,000               30,000 

คาจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา 

วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา

ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการ

จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ

ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง 

        30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน 
เงิน

อุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
              65,000    65,000 

โครงการ มหัศจรรยแมวาง 

(Amazing Maewang) 
        100,000 100,000 

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย         10,000 10,000 

เงนิอุดหนุนสวนราชการ   90,000    327,000        40,000  367,000 

             



 
 

 

 

                                                        แผนงาน 

   

 

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบเงินอุดหนุน 
เงิน

อุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
              65,000    65,000 

โครงการ มหัศจรรยแมวาง 

(Amazing Maewang) 
        100,000 100,000 

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย         10,000 10,000 

โครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

        50,000 50,000 

เงนิอุดหนุนเอกชน           

โครงการพระราชดำริ

สาธารณสุข 
     100,000    100,000 

เงนิอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน 
          

โครงการตักบาตรเทโว วัด

โสภาราม หมูท่ี 2 
  5,000       5,000 

โครงการสรงน้ำครูบาเจาศรี

วิชัย วัดบานใหมปางเติม หมูที่ 

1 

  30,000       30,000 

           

           



 
 

 

 

                                                        แผนงาน 

   

 

งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารทัว่ไป 

รวม 

งบเงินอุดหนุน 
เงิน

อุดหนุน 

เงนิอุดหนุนสวนราชการ                

โครงการจัดงานไมดอกไม

ประดับ คร้ังท่ี 45 ประจำป 

2564 

  30,000       30,000 

โครงการสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูภูมปญญาทองถิ่นของ

ประชาชน 

  5,000       5,000 

โครงการสงเสริมและเทิดทูน

ในพระมหากรุณาธิคุณ 
  15,000       15,000 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย 
  10,000       10,000 

โครงการอาหารกลางวัน       52,000   52,000 

รวม 6,805,750 20,000 480,000 15,000 3,837,490 482,800 2,151,360 390,210 10,072,860 24,255,470 

           

           

           

           

 

 


