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คำแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
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อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

             

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด      

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบรหิารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถ่ินองคการ

บริหารสวนตำบลบานกาด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปน้ี  
1. สถานะการคลัง 

  

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
                

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จำนวน 52,115,340.06 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 61,466,676.58 บาท    

1.1.3 เงนิทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,748,814.98 บาท    

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 

698,981.00 บาท   

1.2 เงนิกูคงคาง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 23,846,830.87 บาท ประกอบดวย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 317,836.38 บาท 
   

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั 

และใบอนุญาต 

จำนวน 41,422.10 บาท 

   

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 381,894.30 บาท 
   

หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย 

จำนวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน 9,425.52 บาท 
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หมวดรายไดจากทุน จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,021,715.57 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 9,074,537.00 บาท 
  

2.2 เงนิอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 10,368.00 บาท   

2.3 รายจายจริง จำนวน 19,432,785.23 บาท ประกอบดวย    

งบกลาง จำนวน 6,120,999.00 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 8,341,567.00 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 2,637,015.04 บาท    

งบลงทุน จำนวน 1,609,621.91 บาท    

งบเงินอุดหนุน จำนวน 701,582.28 บาท    

งบรายจายอื่น จำนวน 22,000.00 บาท   

2.4 รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 10,368.00 บาท   

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่ จำนวน 4,183,130.75 บาท   

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 317,836.38 400,000.00 400,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนญุาต 

41,422.10 30,500.00 31,500.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 381,894.30 300,000.00 300,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 9,425.52 5,000.00 6,100.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 750,578.30 735,500.00 737,600.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,021,715.57 13,240,000.00 13,390,000.00 

  รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

14,021,715.57 13,240,000.00 13,390,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,074,537.00 10,279,970.00 10,232,000.00 

  รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

9,074,537.00 10,279,970.00 10,232,000.00 

รวม 23,846,830.87 24,255,470.00 24,359,600.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม  

2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 6,120,999.00 6,805,750.00 6,936,430.00 

  งบบุคลากร 8,341,567.00 10,204,980.00 10,590,480.00 

  งบดำเนินงาน 2,637,015.04 4,314,240.00 3,894,690.00 

  งบลงทุน 1,609,621.91 2,463,500.00 2,490,000.00 

  งบเงนิอุดหนุน 701,582.28 437,000.00 448,000.00 

  งบรายจายอื่น 22,000.00 30,000.00 0.00 

รวมจายจากงบประมาณ 19,432,785.23 24,255,470.00 24,359,600.00 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

      

  

 

   

      

สวนที่ 2 

ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จงัหวัดเชียงใหม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

        
      

ดาน รวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,610,370 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 801,200 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,211,130 

  แผนงานสาธารณสุข 525,750 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 276,920 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 475,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,507,800 

  แผนงานการเกษตร 15,000 

ดานการดำเนนิงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 6,936,430 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 24,359,600 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม   
         

แผนงานงบกลาง            
    งาน 

งบกลาง รวม 
   

งบ      
       

         

งบกลาง 6,936,430 6,936,430 
   

    งบกลาง 6,936,430 6,936,430 
   

รวม 6,936,430 6,936,430 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         
    งาน 

งานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถติิและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน 

งบ   
    

      

งบบุคลากร 4,800,240 355,980 1,535,640 355,320 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,139,120 0 0 0 

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 2,661,120 355,980 1,535,640 355,320 

งบดำเนนิงาน 1,731,230 70,220 465,840 0 

    คาตอบแทน 356,230 40,220 95,840 0 

    คาใชสอย 945,000 30,000 325,000 0 

    คาวัสด ุ 225,000 0 45,000 0 

    คาสาธารณูปโภค 205,000 0 0 0 

งบลงทุน 5,900 0 230,000 0 

    คาครุภัณฑ 5,900 0 230,000 0 

งบเงินอุดหนนุ 60,000 0 0 0 

    เงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 

รวม 6,597,370 426,200 2,231,480 355,320 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน            
    งาน งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบบุคลากร 614,100 614,100 
   

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 614,100 614,100 
   

งบดำเนนิงาน 187,100 187,100 
   

    คาตอบแทน 74,100 74,100 
   

    คาใชสอย 70,000 70,000 
   

    คาวัสด ุ 43,000 43,000 
   

รวม 801,200 801,200 
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แผนงานการศึกษา 
         
    งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

 
งบ    

     
       

งบบุคลากร 853,560 561,540 1,415,100 
 

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 853,560 561,540 1,415,100 
 

งบดำเนนิงาน 189,740 535,790 725,530 
 

    คาตอบแทน 93,740 47,140 140,880 
 

    คาใชสอย 39,000 383,850 422,850 
 

    คาวัสด ุ 57,000 92,800 149,800 
 

    คาสาธารณูปโภค 0 12,000 12,000 
 

งบลงทุน 7,500 0 7,500 
 

    คาครุภัณฑ 7,500 0 7,500 
 

งบเงินอุดหนุน 0 63,000 63,000 
 

    เงินอุดหนุน 0 63,000 63,000 
 

รวม 1,050,800 1,160,330 2,211,130 
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แผนงานสาธารณสุข 
         
    งาน งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 

รวม 

   

งบ      
       

      

   

งบบุคลากร 297,900 297,900 
   

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 297,900 297,900 
   

งบดำเนนิงาน 127,850 127,850 
   

    คาใชสอย 67,250 67,250 
   

    คาวัสด ุ 60,600 60,600 
   

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 
   

    เงินอุดหนุน 100,000 100,000 
   

รวม 525,750 525,750 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
         
    งาน งานสงเสริมและ

สนับสนนุความ

เขมแข็งชุมชน 

รวม 

   

งบ      
       

      

   

งบบุคลากร 218,400 218,400 
   

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 218,400 218,400 
   

งบดำเนนิงาน 58,520 58,520 
   

    คาตอบแทน 28,520 28,520 
   

    คาใชสอย 30,000 30,000 
   

รวม 276,920 276,920 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
         
    งาน 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

งานวิชาการวางแผน

และสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

รวม งบ   
    

      

งบดำเนนิงาน 120,000 125,000 5,000 250,000 

    คาใชสอย 95,000 125,000 5,000 225,000 

    คาวัสด ุ 25,000 0 0 25,000 

งบเงินอุดหนุน 0 90,000 135,000 225,000 

    เงินอุดหนุน 0 90,000 135,000 225,000 

รวม 120,000 215,000 140,000 475,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         
    งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 

งานกอสราง รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 397,980 599,820 997,800 
 

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 397,980 599,820 997,800 
 

งบดำเนนิงาน 162,620 100,780 263,400 
 

    คาตอบแทน 97,620 30,780 128,400 
 

    คาใชสอย 20,000 50,000 70,000 
 

    คาวัสด ุ 45,000 20,000 65,000 
 

งบลงทุน 0 2,246,600 2,246,600 
 

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,246,600 2,246,600 
 

รวม 560,600 2,947,200 3,507,800 
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แผนงานการเกษตร 
         
    งาน งานสงเสริม

การเกษตร 

งานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม 

 
งบ    

     
       

งบดำเนนิงาน 10,000 5,000 15,000 
 

    คาใชสอย 10,000 5,000 15,000 
 

รวม 10,000 5,000 15,000 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
        

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความ

ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด และโดย

อนุมัติของนายอำเภอแมวาง 
 ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 

24,359,600 บาท 

 
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,359,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได

ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,610,370 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 801,200 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,211,130 

  แผนงานสาธารณสขุ 525,750 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 276,920 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 475,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,507,800 

  แผนงานการเกษตร 15,000 

ดานการดำเนนิงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 6,936,430 
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งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 24,359,600 

        
 ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        

งบ ยอดรวม 

รวมรายจาย 0 
        

 

ขอ 6 ใหปลัดองคการบรหิารบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตำบล

บานกาด ปฏิบัติการเบิกจายเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         

ขอ 7 ใหปลัดองคการบรหิารบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตำบล

บานกาด มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี     
  

ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2564     

   
 

   

          .................................................. 

                     (นายบัญชา  อุทาโย)  

   

ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่  

นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด    

 

                          

อนุมัติ  

  
 

 

    

(ลงนาม)..................................................  

(นายพีระศักดิ ์ ธีรบดี)  

ตำแหนง นายอำเภอแมวาง  

 

 

 



21 
 

 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

        
               

  รายรับจริง ประมาณการ 
  

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 
  

หมวดภาษีอากร             
  

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 435,259.13 22,384.00 0.00 0.00 % 0.00 
  

     ภาษีบำรุงทองท่ี 76,092.06 11,162.10 0.00 0.00 % 0.00 
  

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 64,684.28 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
  

     ภาษีปาย 145,415.00 219,606.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
  

รวมหมวดภาษีอากร 656,766.19 317,836.38 400,000.00     400,000.00 
  

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนญุาต 
            

  
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย

สุรา 
1,823.60 1,843.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

   
     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผน

ประกาศหรือแผนปลิว เพ่ือการโฆษณา 
350.00 440.00 500.00 0.00 % 500.00 

  
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร 
3,506.40 1,574.10 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน

พาณิชย 
780.00 470.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,420.00 2,510.00 3,000.00 -100.00 % 0.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 70,910.00 10,555.00 0.00 100.00 % 10,000.00 

     คาใบอนุญาตประกอบการคา

สำหรับกิจการทีเ่ปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

22,660.00 18,200.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร 
520.00 540.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 3,550.00 5,290.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 
105,520.00 41,422.10 30,500.00     31,500.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน             

     ดอกเบี้ย 328,938.16 381,894.30 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 328,938.16 381,894.30 300,000.00     300,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 
  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด             
  

     เงนิที่มีผูอุทิศให 0.00 65.52 0.00 0.00 % 0.00 
  

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 31,365.00 9,360.00 5,000.00 22.00 % 6,100.00   

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 31,365.00 9,425.52 5,000.00     6,100.00   

หมวดภาษีจัดสรร             
  

     ภาษีรถยนต 700,353.50 691,607.04 600,000.00 0.00 % 600,000.00 
  

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. 

กำหนดแผนฯ 
9,155,643.31 8,506,021.21 8,300,000.00 2.41 % 8,500,000.00 

  
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร

รายไดฯ 
1,273,301.86 1,278,449.30 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00 

  
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 173,988.42 137,033.10 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

  
     ภาษีสรรพสามิต 2,230,926.27 1,946,603.17 1,850,000.00 -2.70 % 1,800,000.00 

  
     คาภาคหลวงแร 20,445.49 19,121.70 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

  

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 19,694.35 17,276.05 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
4,486,843.00 1,425,604.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,061,196.20 14,021,715.57 13,240,000.00     13,390,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             

     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,000,431.00 9,074,537.00 10,279,970.00 -0.47 % 10,232,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,000,431.00 9,074,537.00 10,279,970.00     10,232,000.00 

รวมทุกหมวด 28,184,216.55 23,846,830.87 24,255,470.00     24,359,600.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  24,359,600  บาท  แยกเปน   

รายไดจัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 400,000 บาท 

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จำนวน 200,000 บาท 

    
ประมาณการตามที่กฎหมายวาดวยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สรางกำหนด 
  

  ภาษีปาย จำนวน 200,000 บาท 

    ประมาณการตั้งรบัไวตามจำนวนผูอยูในขายตองชำระภาษี   

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 31,500 บาท 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2563 เนื่องจากคาดวา

จะเก็บคาธรรมเนียมๆไดเพิ่มขึ้น 
  

  
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรอืแผนปลิว เพื่อ

การโฆษณา 

จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  คาธรรมเนยีมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  คาปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562   

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสำหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

จำนวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการตำ่กวางบประมาณ  ป 2563 เน่ืองจากคาดวา

จะเก็บคาธรรมเนียมๆไดลดลง 
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  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  คาใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2563 เนื่องจากคาดวา

จะเก็บคาธรรมเนียมๆไดเพิ่มขึ้น 
  

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 300,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 300,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 6,100 บาท 

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563 

จำนวน 6,100 บาท 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,390,000 บาท 

  ภาษีรถยนต จำนวน 600,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 8,500,000 บาท 

    
ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2563 เนื่องจากคาดวา

จะเก็บคาธรรมเนียมๆไดเพิ่มขึ้น 
  

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

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 150,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,800,000 บาท 

    
ประมาณการตำ่กวางบประมาณ  ป 2563 เน่ืองจากคาดวา

จะเก็บคาธรรมเนียมๆไดลดลง 
  

  คาภาคหลวงแร จำนวน 20,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

  คาภาคหลวงปโตรเลียม จำนวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563 
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 1,000,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2563   

รายไดที่รัฐบาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป รวม 10,232,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,232,000 บาท 

    
ประมาณการสูงกวางบประมาณ  ป 2563 เนื่องจากคาดวา

จะไดรับการอุดหนุนเพ่ิมขึ้น  
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง    จังหวัดเชียงใหม 
      

             
  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45,056 42,972 60,665 -12.81 % 52,893 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,960 1,980 3,000 -20 % 2,400 

    เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 4,151,300 4,232,600 4,623,600 1.43 % 4,689,600 

    เบ้ียยังชีพความพิการ 1,170,400 1,187,000 1,740,000 -5.52 % 1,644,000 

    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 78,000 78,000 78,000 15.38 % 90,000 

    เงินสำรองจาย 20,533 383,972 204,730 -41.88 % 118,985 

    รายจายตามขอผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
0 0 0 100 % 282,552 

      รายจายตามขอผูกพัน 0 0 56,000 0 % 56,000 

      โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 56,000 56,000 0 0 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

                     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 126 0 0 0 % 0 

                     เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 

                     ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
134,190 138,475 279,510 -100 % 0 

       

รวมงบกลาง 5,657,565 6,120,999 7,045,505     6,936,430 

รวมงบกลาง 5,657,565 6,120,999 7,045,505     6,936,430 

รวมงบกลาง 5,657,565 6,120,999 7,045,505     6,936,430 

รวมแผนงานงบกลาง 5,657,565 6,120,999 7,045,505     6,936,430 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป       

งานบริหารท่ัวไป       

      งบบุคลากร       

      เงินเดือน (ฝายการเมือง)       

             เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวน 

             ทองถ่ิน 
514,080 514,080 314,080 -100 % 0 

             คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกร 

             ปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 514,080 

             คาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

             คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

             คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

             นายกองคการบริหารสวนตำบล 
86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

             คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ 

             เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1,454,400 1,454,400 1,519,845 -4.31 % 1,454,400 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,139,120 2,139,120 2,004,565     2,139,120 

   เงินเดือน (ฝายประจำ)             

            เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,052,895 2,362,020 2,617,100 -18.45 % 2,134,200 

            เงินประจำตำแหนง 118,000 132,000 132,000 0 % 132,000 

            คาตอบแทนพนักงานจาง 611,640 633,000 691,500 -42.89 % 394,920 

            เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 41,460 37,500 32,700 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 2,823,995 3,164,520 3,473,300     2,661,120 

รวมงบบุคลากร 4,963,115 5,303,640 5,477,865     4,800,240 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

            คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอนัเปนประโยชนแกองคกร 

            ปกครองสวนทองถิ่น 
45,900 0 409,100 -35.56 % 263,630 

            คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,880 0 5,000 0 % 5,000 

            คาเชาบาน 53,690 64,800 64,800 0 % 64,800 
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  รายจายจรงิ ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

                         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

                         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/ 

                         พนักงาน/ลูกจางประจำ 
0 0 0 100 % 22,800 

รวมคาตอบแทน 152,820 88,200 492,900     356,230 

คาใชสอย             

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ             

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 673,678.5 690,817.76 749,000 -42.59 % 430,000 

       คาประกันภัยรถยนต จำนวน 2 คัน 0 1,290 0 0 % 0 

       รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 22,250 25,740 40,000 0 % 40,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
            

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา 97,111 112,457.5 0 0 % 0 

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 

       ราชอาณาจักร 
0 0 80,000 -50 % 40,000 

       คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาตำบล 

       องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
0 0 0 100 % 350,000 

       คาบริการโดเมนเนม โฮสติ้ง ลงขอมูลและดูแลเว็ปไซตรายป 0 10,000 10,000 -100 % 0 

       คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 50,000 

       คาออกแบบเว็บไซตและคาเชาพื้นที่รับฝากเว็บไซตและโดเมน 

       เนมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
20,000 0 0 0 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

      โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บานกาด 0 1,850 5,000 0 % 5,000 

      โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี ประจำป 432 432 5,000 -100 % 0 

       โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ 

       บริหารสวนตำบลบานกาด 
0 0 200,000 -100 % 0 

       โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการติดตามประเมินผล 

       แผนพัฒนาทองถิ่น 
3,200 2,750 10,000 -100 % 0 

       โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ 0 0 10,000 0 % 10,000 

       โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอมสำนักงานอบต.บาน 

       กาด 
43,800 0 0 0 % 0 

       โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือน 0 0 20,000 -50 % 10,000 

       โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 8,100 4,325 0 0 % 0 

       โครงการศึกษาดูงานโครงการหลวง 2563 ภายใตแนวคิด "สาย 

       ธารแหงภูมิปญญา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
0 0 5,700 -100 % 0 

       โครงการศึกษาดูงานและฝกอบรมการเรียนรูประสบการณการ 

       ประยุกตใชแนวพระราชดำริโครงการรอยใจรักษ 
0 0 40,000 -100 % 0 

       โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของหมูบานใน 

       เขตรับผิดชอบตำบลบานกาด 
0 0 5,000 -100 % 0 

       โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมของพนักงานสวนตำบลและ 

       พนักงานจาง ของ อบต.บานกาด 
3,800 3,800 5,000 0 % 5,000 

       โครงการอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพ ผูบริหาร สมาชิกสภา 

       อบต. พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 
0 0 10,000 -50 % 5,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 38,750 62,739.51 30,000 -100 % 0 

                                                             รวมคาใชสอย 911,121.5 916,201.77 1,224,700     945,000 

 คาวัสด ุ        

        วัสดุสำนักงาน 87,683 44,850 40,000 -37.5 % 25,000 

        วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,713 11,790 10,000 -50 % 5,000 

        วัสดุงานบานงานครัว 24,990.16 19,833.9 20,000 -25 % 15,000 

        วัสดุกอสราง 23,991 1,021 10,000 -50 % 5,000 

        วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,000 13,720 10,000 50 % 15,000 

        วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 74,880.3 61,940.25 80,000 25 % 100,000 

        วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,000 9,300 130,000 -76.92 % 30,000 

        วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 4,600 8.7 % 5,000 

        วัสดุคอมพิวเตอร 13,660 22,840 30,000 -33.33 % 20,000 

        วัสดุอื่น 741 0 10,000 -50 % 5,000 

รวมคาวัสด ุ 247,658.46 185,295.15 344,600     225,000 

คาสาธารณปูโภค       

        คาไฟฟา 144,992.98 141,077.93 140,000 -14.29 % 120,000 

        คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล 3,760 4,550 5,000 0 % 5,000 

        คาบริการโทรศัพท 15,839.57 15,475.76 20,000 0 % 20,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

        คาบริการไปรษณีย 12,957 20,686.6 20,000 0 % 20,000 

        คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 23,358.1 30,302.4 30,000 0 % 30,000 

        คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ 0 0 0 100 % 10,000 

งบลงทุน       

คาครุภณัฑ       

       ครุภัณฑสำนักงาน       

               เกาอี้บุนวมสีน้ำเงิน (ขาเหล็ก) 39,380 0 0 0 % 0 

               เกาอี้พลาสติก 35,000 0 0 0 % 0 

               เกาอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 4 ตัว 0 9,600 0 0 % 0 

               เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 0 4,290 0 0 % 0 

               เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาด 12000 บีทียู  

               จำนวน 1 เครื่อง 
0 0 17,000 -100 % 0 

               เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาด 18000 บีทียู 

               จำนวน 1 เครื่อง 
0 0 21,000 -100 % 0 

               ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู 0 5,200 0 100 % 5,900 

               โตะและเกาอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 2 ชุด 11,800 0 0 0 % 0 

               โตะสำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว 0 4,700 0 0 % 0 

        ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

               รถบรรทุก (ดีเซล) 766,000 0 0 0 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

        ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ             

                ชุดเครื่องเสียง 15,000 0 0 0 % 0 

                ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร             

                เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 24,500 0   % 0 

                จอรับภาพ 13,500 0 0 0 % 0 

        ครุภัณฑงานบานงานครัว       

                ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุติ จำนวน 1 เครื่อง 0 15,490 0 0 % 0 

                ผามานพรอมอุปกรณ 28,000 0 0 0 % 0 

        ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

                เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  

                จำนวน 1 เครื่อง 
0 0 4,300 -100 % 0 

                เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 21,800 0 0 0 % 0 

                เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 2 เคร่ือง 0 43,600 0 0 % 0 

                เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล 20,700 0 0 0 % 0 

                เครื่องพิมพมัลติมีเดีย 7,800 0 0 0 % 0 

                เครื่องสแกนเนอร จำนวน 1 เครื่อง 0 16,900 0 0 % 0 

                อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จำนวน 4 เครื่อง 2,800 0 0 0 % 0 

         คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

                คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ 49,280 35,241.91 82,100 -100 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

รวมคาครุภัณฑ 1,035,560 135,021.91 124,400     5,900 

        คาที่ดินและส่ิงกอสราง       

              คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

                  โครงการปรับปรุงหองทำงานของพนักงาน อบต.บาน 

                  กาด 
0 0 47,800 -100 % 0 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 47,800     0 

รวมงบลงทุน 1,035,560 135,021.91 172,200     5,900 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

       เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

       โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 9,063.33 10,000 10,000 0 % 10,000 

        โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ 

        ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอแมวาง  

        จังหวัดเชียงใหม 

50,000 50,000 50,000 0 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน 59,063.33 60,000 60,000     60,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 59,063.33 60,000 60,000     60,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งบรายจายอื่น       

รายจายอื่น       

        รายจายอ่ืน       

             คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา 

             ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหารหรือปรับปรุงครุภัณฑ 

             ท่ีดิน และ/หรือสิ่งกอสราง 

20,000 22,000 30,000 -100 % 0 

รวมรายจายอื่น 20,000 22,000 30,000     0 

รวมงบรายจายอื่น 20,000 22,000 30,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไป 7,590,245.94 6,922,451.52 8,017,265     6,597,370 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       

      งบบุคลากร       

      เงินเดือน (ฝายประจำ)       

              เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 0 0 0 100 % 355,980 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 0     355,980 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     355,980 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

              คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

              ปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 100 % 40,220 

รวมคาตอบแทน 0 0 0     40,220 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

คาใชสอย       

          รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

           รายจายงบรายจายอื่น ๆ  
      

           คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

           นอกราชอาณาจักร 
0 0 0 100 % 5,000 

           คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

           โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำป 0 0 0 100 % 5,000 

           โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการติดตาม 

           ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
0 0 0 100 % 5,000 

           โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของหมูบาน 

           ในเขตรับผิดชอบตำบลบานกาด 
0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0     30,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     70,220 

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 0 0 0     426,200 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝายประจำ)       

       เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,008,210 1,059,967 1,123,920 18.01 % 1,326,360 

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

       คาตอบแทนพนักงานจาง 148,560 154,060 161,800 3.39 % 167,280 

       เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 10,860 5,360 1,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 1,209,630 1,261,387 1,328,720     1,535,640 

รวมงบบุคลากร 1,209,630 1,261,387 1,328,720     1,535,640 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

       ปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 109,820 -21.84 % 85,840 

       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,950 25,550 10,000 0 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 19,950 25,550 119,820     95,840 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

คาใชสอย       

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

        รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 108,000 -72.22 % 30,000 

        คาจางเหมาบริการคนงานท่ัวไป 0 18,000 0 0 % 0 

        รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

        รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเปนคาเบี้ยเล้ียงใน 

        การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน 

        ทองถ่ินและกนักงานจาง 

106,006 52,806 0 0 % 0 

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 

        ราชอาณาจักร 
0 0 60,000 -75 % 15,000 

        คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 30,000 

        โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0 254,800 0 0 % 0 

        โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินประจำป 

        งบประมาณ พ.ศ. 2564 
0 0 200,000 -100 % 0 

        โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิประจำป 

        งบประมาณ พ.ศ. 2565 
0 0 0 100 % 150,000 

        โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชำระภาษี 6,732 19,030 0 0 % 0 

        โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก 

        สราง และภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 2564 
0 0 40,000 -100 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

        โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก 

        สราง และภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 2565 
0 0 0 100 % 40,000 

    คาบำรุงรกัษาและซอมแซม 4,700 4,850 20,000 200 % 60,000 

รวมคาใชสอย 117,438 349,486 428,000     325,000 

คาวัสด ุ             

       วสัดุสำนักงาน 24,789 19,370 20,000 0 % 20,000 

       วสัดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000 

       วสัดุคอมพิวเตอร 1,200 12,040 20,000 0 % 20,000 

รวมคาวัสดุ 25,989 31,410 45,000     45,000 

รวมงบดำเนินงาน 163,377 406,446 592,820     465,840 

งบลงทุน       

คาครุภัณฑ       

       ครุภณัฑสำนักงาน             

       ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 10,400 0 0 0 % 0 

       ครุภณัฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

       เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 1 เครื่อง 0 21,800 0 0 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

     คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

          คาบำรุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100 % 230,000 

รวมคาครุภณัฑ 10,400 21,800 0     230,000 

รวมงบลงทุน 10,400 21,800 0     230,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,383,407 1,689,633 1,921,540     2,231,480 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

งบบุคลากร             

เงินเดือน (ฝายประจำ)             

  
เงินเดือนขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน 
0 0 0 

10

0 
% 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 0     355,320 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     355,320 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     355,320 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,973,652.94 8,612,084.52 9,938,805     9,610,370 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน       

       งบดำเนินงาน       

       คาใชสอย       

       รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

                รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

                      โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10,000 2,520 5,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 10,000 2,520 5,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 10,000 2,520 5,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 2,520 5,000     0 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             

งบบุคลากร             

เงินเดือน (ฝายประจำ)             

             เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 144,820 153,690 141,480 110.56 % 297,900 

             เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 14,600 5,730 1,000 -100 % 0 

             คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 289,200 

             เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 27,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 159,420 159,420 142,480     614,100 

รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 142,480     614,100 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

       ปกครองสวนทองถิ่น 
      

รวมคาตอบแทน 0 22,800 62,030     74,100 

คาใชสอย       

       รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

       รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
      

           โครงการการแพทยฉุกเฉินการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 0 0 0 100 % 10,000 

           โครงการทำแนวกันไฟในเขตพ้ืนท่ีตำบลบานกาด 0 0 10,000 -100 % 0 

           โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 16,380 11,900 40,000 -50 % 20,000 

           โครงการปองกนัและลดอุบัตเิหตุทางการจราจรในชวง 

           เทศกาลและวันสำคัญตางๆ 
9,835 4,815 20,000 -50 % 10,000 

            โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยและระวังอัคคีภัย 14,940 0 10,000 0 % 10,000 

            โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ 

            องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
0 0 50,000 -100 % 0 

            โครงการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 0 0 10,000 0 % 10,000 

       

       



45 
 

 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

           โครงการแพทยฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 0 0 10,000 -100 % 0  

            โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและการปองกันภัยแก 

            ประชาชน 
0 0 10,000 0 % 10,000 

 

รวมคาใชสอย 41,155 16,715 160,000     70,000 

คาวัสด ุ             

        วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 5,000 100 % 10,000 

        วัสดุเครื่องแตงกาย 39,483 0 0 100 % 20,000 

        วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 13,000 

รวมคาวัสดุ 39,483 0 5,000     43,000 

รวมงบดำเนินงาน 80,638 39,515 227,030     187,100 

งบลงทุน       

คาครุภัณฑ       

         ครุภัณฑเครือ่งดับเพลงิ       

         หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอยดามปน 0 16,000 0 0 % 0 

ครุภณัฑอื่น             

         เลื่อยยนตโซ 8,000 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 8,000 16,000 0     0 

รวมงบลงทุน 8,000 16,000 0     0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 248,058 214,935 369,510     801,200 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 258,058 217,455 374,510     801,200 

แผนงานการศึกษา       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา       

            งบบุคลากร       

            เงินเดือน (ฝายประจำ)       

                    เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 679,850 714,660 801,240 1.29 % 811,560 

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 721,850 756,660 843,240     853,560 

รวมงบบุคลากร 721,850 756,660 843,240     853,560 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

          ปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 64,340 30.15 % 83,740 

          คาตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

          เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

          เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ 

          ลูกจางประจำ 
0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาตอบแทน 4,200 4,200 74,340     93,740 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

คาใชสอย             

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ             

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 3,000 -100 % 0 

       รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 2,000 100 % 4,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 

       ราชอาณาจักร 
0 0 50,000 -70 % 15,000 

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการสำหรับเปนคาเบ้ียเลี้ยง คา 

       พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป 

       ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนทองถ่ินและ 

       พนักงานจาง 

28,100 44,126.5 0 0 % 0 

       คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม 2,330 3,300 20,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 30,430 47,426.5 75,000     39,000 

คาวัสด ุ             

      วัสดุสำนักงาน 31,211 35,384 40,000 0 % 40,000 

      วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 1,980 1,290 5,000 0 % 5,000 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000 

      วัสดุคอมพวิเตอร 2,480 0 20,000 -50 % 10,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

รวมคาวัสด ุ 35,671 36,674 67,000     57,000 

รวมงบดำเนินงาน 70,301 88,300.5 216,340     189,740 

งบลงทุน            

คาครุภณัฑ       

       ครุภัณฑสำนักงาน       

               เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทีย ู 17,000 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

               เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 21,800 0 0 0 % 0 

               เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง 

               หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
0 0 0 100 % 7,500 

รวมคาครุภัณฑ 38,800 0 0     7,500 

รวมงบลงทุน 38,800 0 0     7,500 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 830,951 844,960.5 1,059,580     1,050,800 

งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา       

     งบบคุลากร       

     เงินเดือน (ฝายประจำ)       

             เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 232,500 246,120 261,180 7.17 % 279,900 

             คาตอบแทนพนักงานจาง 247,800 257,760 268,080 5.06 % 281,640 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 480,300 503,880 529,260     561,540 

รวมงบบุคลากร 480,300 503,880 529,260     561,540 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

       ปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 44,430 6.1 % 47,140 

รวมคาตอบแทน 0 0 44,430     47,140 

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

            รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 99,000 108,000 108,000 0.93 % 109,000 

       รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

       รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

           คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

           นอกราชอาณาจักร 
0 0 0 100 % 10,000 

           คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

           โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำป 49,412 49,996 45,800 9.17 % 50,000 

           โครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย 

          พัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 
11,000 10,750 11,000 0 % 11,000 

           โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็ก 

          เล็กบานใหมปางเติม 
17,325 5,720 40,000 -18.75 % 32,500 

           โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรม 

           สำหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 
7,350 7,500 7,500 0 % 7,500 

           โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 99,500 67,310 148,950 3.29 % 153,850 

รวมคาใชสอย 283,587 249,276 361,250     383,850 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

คาวัสด ุ             

          วัสดุงานบานงานครัว 3,180 6,131 20,000 364 % 92,800 

          คาอาหารเสริม (นม) 85,218.56 42,691.32 69,840 -100 % 0 

รวมคาวัสด ุ 88,398.56 48,822.32 89,840     92,800 

คาสาธารณปูโภค       

          คาไฟฟา       

          คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล       

รวมคาสาธารณปูโภค 10,464.4 8,926.41 12,000     12,000 

รวมงบดำเนินงาน 382,449.96 307,024.73 507,520     535,790 

งบลงทุน       

คาที่ดินและส่ิงกอสราง       

         คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ             

         โครงการติดตั้งเหล็กดัดหนาตางอาคารศนูยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ใหมปางเติม 
21,991.15 0 0 0 % 0 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 21,991.15 0 0     0 

รวมงบลงทุน 21,991.15 0 0     0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

        เงินอุดหนุนสวนราชการ       

              โครงการอาหารกลางวัน 118,080 72,000 55,000 14.55 % 63,000 

รวมเงินอุดหนุน 118,080 72,000 55,000     63,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 118,080 72,000 55,000     63,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,002,821.11 882,904.73 1,091,780     1,160,330 

รวมแผนงานการศึกษา 1,833,772.11 1,727,865.23 2,151,360     2,211,130 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข       

       งบบคุลากร       

       เงินเดือน (ฝายประจำ)       

            เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 133,900 -100 % 0 

            เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 21,300 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 155,200     0 

รวมงบบุคลากร 0 0 155,200     0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งบดำเนินงาน       

คาใชสอย       

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

            รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1,650 1,560 111,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 1,650 1,560 111,000     0 

คาวัสด ุ             

       วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 16,500 18,500 60,600 -100 % 0 

รวมคาวัสด ุ 16,500 18,500 60,600     0 

รวมงบดำเนินงาน 18,150 20,060 171,600     0 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

       เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

โครงการพระราชดำริสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 118,150 120,060 426,800     0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

      งบบุคลากร       

       เงินเดือน (ฝายประจำ)       

            เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 297,900 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 0     297,900 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     297,900 

       งบดำเนินงาน       

       คาใชสอย       

             รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ             

                     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 33,000 

             รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ 

             รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

                     โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ 0 0 0 100 % 34,250 

รวมคาใชสอย 0 0 0     67,250 

         คาวัสดุ       

                 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 100 % 60,600 

รวมคาวัสด ุ 0 0 0     60,600 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     127,850 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

          เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

                   โครงการพระราชดำริสาธารณสุข 0 0 0 100 % 100,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     100,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     100,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0     525,750 

รวมแผนงานสาธารณสุข 118,150 120,060 426,800     525,750 

แผนงานเคหะและชุมชน       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน       

    งบบุคลากร       

    เงินเดือน (ฝายประจำ)       

           เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 578,240 314,580 855,460 -100 % 0 

           เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรอืพนักงานสวนทองถิน่ 0 0 21,300 -100 % 0 

           เงินประจำตำแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 620,240 356,580 918,760     0 

รวมงบบุคลากร 620,240 356,580 918,760     0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

     งบดำเนินงาน       

     คาตอบแทน       

           คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

           ปกครองสวนทองถ่ิน 
63,950 63,300 138,030 -100 % 0 

           คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 

           คาเชาบาน 36,635 40,700 44,400 -100 % 0 

           เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,300 7,500 8,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 106,885 111,500 195,430     

     คาใชสอย       

           รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

                รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 118,260 52,995 163,000 -100 % 0 

        รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

                รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

                     คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

                     และนอกราชอาณาจักร 
0 0 25,000 -100 % 0 

                     คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม 

                     สัมมนา 
15,633 0 0 0 % 0 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม 6,250 0 20,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 140,143 52,995 208,000     0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

คาวัสดุ             

      วัสดุสำนักงาน 17,392 6,935 15,000 -100 % 0 

      วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 25,225 12,898.2 20,000 -100 % 0 

      วัสดุกอสราง 17,386 0 20,000 -100 % 0 

      วัสดุคอมพิวเตอร 8,550 13,380 20,000 -100 % 0 

      วัสดุสำรวจ 0 0 10,000 -100 % 0 

รวมคาวัสด ุ 68,553 33,213.2 85,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 315,581 197,708.2 488,430     0 

งบลงทุน       

คาครุภณัฑ       

     ครุภัณฑสำนักงาน       

         เกาอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 3 ตัว 0 7,200 0 0 % 0 

         เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทีย ู 17,000 0 0 0 % 0 

         โตะสำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว 0 4,700 0 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

         เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 0 29,500 0 0 % 0 

     คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        

         คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 13,000 0 10,000 -100 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

รวมคาครุภัณฑ 30,000 41,400 10,000     0 

รวมงบลงทุน 30,000 41,400 10,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 965,821 595,688.2 1,417,190     0 

งานไฟฟาและประปา       

     งบดำเนินงาน       

     คาใชสอย       

            รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

                   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 15,000 10,000 40,000 -100 % 0 

            คาบำรุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 15,000 10,000 60,000     0 

     คาวัสดุ       

            วัสดุไฟฟาและวิทยุ       

รวมคาวัสด ุ 19,068.4 521 25,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 34,068.4 10,521 85,000     0 

    งบลงทุน       

    คาท่ีดินและส่ิงกอสราง       

         คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค             

               โครงการกอสรางกลองเกเบ้ียน คันน้ำวาง สายหนาบาน 

               นางเท่ียง  จันทรทรัพย – ปาชา  บานริมวาง  หมูท่ี 7 
0 0 400,000 -100 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

             โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอุโบสถ  

             หมูท่ี 1 
145,000 0 0 0 % 0 

             โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (สาย 

             ตรง) บานใหมปางเติม หมูที่ 1 
0 0 312,700 -100 % 0 

             โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำ 

             เหมืองหลวง จากบานนางเพ็ญนภา  แกวมากอง – ที่นา 

             นายสมบุญ  ปนใจ บานกิ่วแลปาเปา หมูท่ี 3 

0 0 400,000 -100 % 0 

              โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงหวย 

              (หนาบานนางแกวดี) หมูท่ี 9 
147,700 0 0 0 % 0 

              โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงหวย 

              หนาบานนางแกวดี (สวนท่ีเหลือ) บานปง หมูที่ 9 
0 299,500 0 0 % 0 

              โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม 

              ฝาปด ถนนสายบานปง – กิ่วแลปาเปา (หนาสวนนางเพ็ญ 

              จันทร หมูทา) หมูท่ี 9 เช่ือม หมูท่ี 3 

0 0 187,600 -100 % 0 

              โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอมฝาปด (บานนาย 

              สุพรรณ  จิโนวรรณ - น้ำบอหลวง) บานปง  หมูที่ 9 
0 0 212,400 -100 % 0 

              โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบริเวณประปา 

              หมูบาน บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 
0 300,000 0 0 % 0 

              โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณวัดโสภาราม บานหัวฝาย  

              หมูที่ 2 
0 286,000 0 0 % 0 

              โครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอรเลยดวยแอสฟลทติก 

              คอนกรีต ซอย 6 หมูท่ี 7 
150,000 0 0 0 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

            โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

            โอเวอรเลย ซอยจากทางหลวงบานนางถาวร – ประปา 

            หมูบาน หมูท่ี 3 

150,000 0 0 0 % 0 

             โครงการปูตัวหนอนบริเวณพระธาตุเชียงลม  หมูท่ี 2 150,000 0 0 0 % 0 

             โครงการวางระบบทอสงน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค บริเวณ 

             ฝายหวยผึ้ง  - ประปา  
0 0 87,300 -100 % 0 

      คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

             โครงการปรบัปรุง บำรงุรักษาถนน ในเขตพ้ืนที่ ต.บานกาด 459,200 509,900 255,000 -100 % 0 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,201,900 1,395,400 2,281,300     0 

รวมงบลงทุน 1,201,900 1,395,400 2,281,300     0 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

       เงินอุดหนุนสวนราชการ       

             โครงการขยายเขตไฟฟาลำเหมืองหวยผึ้ง บานใหมปางเติม  

             หมูท่ี 1  
0 304,582.28 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 304,582.28 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 304,582.28 0     0 

รวมงานไฟฟาและประปา 1,235,968.4 1,710,503.28 2,366,300     0 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,201,789.4 2,306,191.48 3,783,490     0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน       

        งบดำเนินงาน       

        คาใชสอย       

            รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ 

             รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

                 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุแกอยางมีคุณคาชรา 

                 อยางมีคุณภาพ 
0 0 20,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0 0 20,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 20,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 20,000     0 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน       

งบบุคลากร       

     เงินเดือน (ฝายประจำ)       

           เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 0 0 0 100 % 218,400 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 0     218,400 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     218,400 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งบดำเนินงาน 

คาตอบแทน 
      

         คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

         ปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 100 % 28,520 

รวมคาตอบแทน 0 0 0     28,520 

คาใชสอย       

         รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

         รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

                 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

                 นอกราชอาณาจักร 
0 0 0 100 % 5,000 

                 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

                 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 5,000 

                 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอาย ุ

                 ผูพิการและผูดอยโอกาส 
0 0 0 100 % 5,000 

                 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ 

                 ครอบครัว 
0 0 0 100 % 5,000 

                 โครงการลดการเผา ลดหมอกควัน และลดโลกรอน 3,900 0 5,000 -100 % 0 

                 โครงการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแก 

                 ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

7,000 0 0 0 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

                 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกสตรีในชุมชน 0 9,900 5,000 -100 % 0 

                 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ 

                 เยาวชน 
300 300 5,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 11,200 10,200 15,000     30,000 

รวมงบดำเนินงาน 11,200 10,200 15,000     58,520 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

       เงินอุดหนุนสวนราชการ       

                โครงการ "มหัศจรรยแมวาง" (Amazing Maewang) ครั้ง 

                ท่ี 4 ประจำป พ.ศ.2562 
100,000 0 0 0 % 0 

                โครงการ "มหัศจรรยแมวาง" (Amazing Maewang) 0 100,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 0     0 

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 111,200 110,200 15,000     276,920 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 111,200 110,200 35,000     276,920 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ       

งานกีฬาและนันทนาการ       

      งบดำเนินงาน       

คาใชสอย       

       รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 

       งบรายจายอื่น ๆ 
      

           โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตำบลบานกาด 115,000 120,000 120,000 -100 % 0 

           โครงการแขงขันกีฬาเปตอง "อบต.บานกาด คัพ" ครั้งท่ี 1 

           ประจำป พ.ศ. 2565 
0 0 0 100 % 25,000 

           โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล "อบต.บานกาด คัพ" ครั้งท่ี 1  

           ประจำป พ.ศ. 2565 
0 0 0 100 % 70,000 

รวมคาใชสอย 115,000 120,000 120,000     95,000 

คาวัสด ุ       

      วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 25,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0     25,000 

รวมงบดำเนินงาน 115,000 120,000 120,000     120,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 115,000 120,000 120,000     120,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น       

         งบดำเนินงาน       

         คาใชสอย       

                  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 

                   ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

                        คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสำคัญทาง 

                        ราชการ งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรม 

                        ทองถิ่น 

6,800 6,500 10,000 0 % 10,000 

                         โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 5,000 5,000 5,000 0 % 5,000 

                         โครงการเผยแพรความรูเพ่ือการอนุรักษ 

                         วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
10,000 10,000 10,000 0 % 10,000 

                         โครงการรดน้ำดำหัวปใหมเมืองตามประเพณี 

                         สงกรานต 
93,000 0 0 0 % 0 

                         โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ำดำหัว 

                         ผูสูงอายุประจำป 
0 0 100,000 0 % 100,000 

รวมคาใชสอย 114,800 21,500 125,000     125,000 

รวมงบดำเนินงาน 114,800 21,500 125,000     125,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

      เงินอุดหนุนสวนราชการ       

             โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ 15,000 15,000 15,000 0 % 15,000 

             โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000 

             เงินอุดหนุนองคกรประชาชน             

             โครงการตักบาตรเทโวโรหณะวัดโสภาราม 0 0 0 100 % 5,000 

             โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลมวดัโสภาราม 0 0 0 100 % 30,000 

             โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจาศรีวิชัย 

             และการสืบชาตาหลวง 
0 0 0 100 % 30,000 

      เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน       

             โครงการตักบาตรเทโว วัดโสภาราม หมูที่ 2 5,000 5,000 5,000 -100 % 0 

             โครงการสรงน้ำครูบาเจาศรีวิชัย  วัดบานใหมปางเติม หมูท่ี 

             1 
30,000 0 0 0 % 0 

             โครงการสรงน้ำครูบาเจาศรีวิชัย วัดบานใหมปางเติม หมูที่ 

             1 
0 0 30,000 -100 % 0 

             โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลม  วัดโสภาราม หมูท่ี 2 30,000 0 0 0 % 0 

             โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลม วัดโสภาราม หมูท่ี 2 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 90,000 30,000 90,000     90,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 30,000 90,000     90,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 204,800 51,500 215,000     215,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว       

งบดำเนินงาน       

คาใชสอย       

       รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

       งบรายจายอื่น ๆ 
      

              โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวภายในตำบล 0 0 10,000 -50 % 5,000 

รวมคาใชสอย 0 0 10,000     5,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 10,000     5,000 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

       เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

            โครงการ "มหัศจรรยแมวาง”  (Amazing  Maewang) 0 0 100,000 0 % 100,000 

            โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 43 ประจำป 2562 30,000 0 0 0 % 0 

            โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 46 ประจำป 2565 0 0 0 100 % 30,000 

       เงินอุดหนุนสวนราชการ       

            โครงการจัดงานไมดอกประดับ ครั้งท่ี 44 ประจำป 2563 0 30,000 0 0 % 0 

            โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ ครัง้ท่ี 45 ประจำป 2564 0 0 30,000 -100 % 0 

            โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของ 

            ประชาชน 
5,000 5,000 5,000 0 % 5,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

รวมเงินอุดหนนุ 35,000 35,000 135,000     135,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 35,000 135,000     135,000 

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 35,000 35,000 145,000     140,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 354,800 206,500 480,000     475,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา       

         งบบุคลากร       

         เงินเดือน (ฝายประจำ)       

              เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 0 0 0 100 % 355,980 

              เงินประจำตำแหนง 0 0 0 100 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 0     397,980 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     397,980 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

            คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

            ปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 40,220 

            คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

            คาเชาบาน 0 0 0 100 % 44,400 

            เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

            เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ 

            ลูกจางประจำ 
0 0 0 100 % 8,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0     97,620 

คาใชสอย       

             รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                 

                 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

                 นอกราชอาณาจักร 
0 0 0 100 % 10,000 

                 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0     20,000 

คาวัสด ุ             

            วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 10,000 

            วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000 

            วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 10,000 

            วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 10,000 

วัสดุสำรวจ       

รวมคาวัสดุ 0 0 0     45,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     162,620 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     560,600 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

งานกอสราง       

      งบบุคลากร       

       เงินเดือน (ฝายประจำ)       

            เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 599,820 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 0     599,820 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     599,820 

งบดำเนินงาน       

คาตอบแทน       

            คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

            ปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 30,780 

รวมคาตอบแทน 0 0 0     30,780 

คาใชสอย       

            รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ             

                 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000 

            รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

            รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

                คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

                นอกราชอาณาจักร 
0 0 0 100 % 10,000 

                คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

รวมคาใชสอย 0 0 0     50,000 

คาวัสด ุ             

        วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0     20,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     100,780 

งบลงทุน       

คาที่ดินและส่ิงกอสราง       

        คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ       

            โครงการกอสรางกลองเกเบ้ียนคันนำ้วาง บริเวณหนาบาน 

            นางเที่ยง  จันทรทรัพย - บริเวณศาลาแมบาน บานริมวาง  

            หมูท่ี 7 

0 0 0 100 % 271,800 

            โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนไปวัด 

            หวยมะนาว (บริเวณดานทิศเหนือ)  บานหัวฝาย หมูที่ 2 
0 0 0 100 % 284,500 

            โครงการกอสรางเมรุเผาศพ (เฉพาะสวนโครงสรางคอนกรีต 

            เสริมเหล็ก) บานใหมปางเติม หมูท่ี 1 
0 0 0 100 % 409,200 

            โครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอรเลย จากส่ีแยกรานนาง 

            วงคจันทร  ปนสม - สามแยกกลางหมูบาน (ขางบานนาย 

            ไชยวัฒน  กุณะ)  บานปง หมูที่ 9 

0 0 0 100 % 300,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

           คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง             

                 โครงการปรับปรุงปรุง บำรุงรักษาถนน ในเขตพ้ืนท่ี ต. 

                บานกาด 
0 0 0 100 % 650,000 

                 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานกิ่วแลปาเปา 

                 หมูท่ี 3 
0 0 0 100 % 280,600 

           คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)             

                 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 50,500 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0     2,246,600 

รวมงบลงทุน 0 0 0     2,246,600 

รวมงานกอสราง 0 0 0     2,947,200 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     3,507,800 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานการเกษตร       

งานสงเสริมการเกษตร       

     งบดำเนินงาน       

     คาใชสอย       

          รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

                  รายจายงบรายจายอื่น ๆ 
      

                         โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะและปาชุมชน 7,340 2,230 10,000 -50 % 5,000 

รวมคาใชสอย 7,340 2,230 10,000     5,000 

รวมงบดำเนินงาน 7,340 2,230 10,000     5,000 

รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 7,340 2,230 10,000     5,000 

รวมแผนงานการเกษตร 7,340 11,430 20,000     15,000 

รวมทุกแผนงาน 19,516,327.45 19,432,785.23 24,255,470     24,359,600 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง   จังหวัดเชียงใหม 

       
                 
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 24,359,600 บาท แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 6,936,430 บาท 

  งบกลาง รวม 6,936,430 บาท 

   งบกลาง รวม 6,936,430 บาท 

   เงินสมทบกองทนุประกันสังคม จำนวน 52,893 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทนุประกันสังคมกรณีประสบอนัตราย
หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตรารอย
ละ 5 ของคาจางพนักงานจาง เงินเพ่ิมคาครองชีพ คาจางชั่วคราว 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
- พระราชบญัญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ  
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ  
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที ่22 เมษายน 2562 

      

   เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จำนวน 2,400 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที ่ประสพอันตราย เจ็บปวุย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจาก
การทำงานใหแกนายจาง โดยคำนวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
ทั้งป 
- พระราชบญัญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ  
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ  
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที ่22 เมษายน 2562 
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   เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ จำนวน 4,689,600 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตำบล
บานกาด ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป โดยมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชพีไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดอืนแบบขั้นบันได 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)                 
ยุทธศาสตร ที ่5 การพฒันาดานสังคม  หนาที่  70 ลำดบั
ที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอ ที ่4 ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด  ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,644,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองคการบริหารสวนตำบล
บานกาดที่มีสทิธิตามหลักเกณฑที่กำหนด ที่ไดแสดงความจำนงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรบัเงินเบ้ียความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแลว 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร ที ่5 การพฒันาดานสังคม สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอ ที ่4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคม
ใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน 90,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขตองคการบริหารสวนตำบล
บานกาด ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทำการวินิจฉัยแลวและมี
ความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)       
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม  หนาที่  70 ลำดับ
ที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอ ที ่4 ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด  ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม 

      

   เงินสำรองจาย จำนวน 118,985 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
เทานั้น เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย นำ้ปาไหล
หลาก แผนดนิถลม ภัยแลง วาตภัย  อัคคภัีย ไฟปาและหมอก
ควัน และโรคติดตอ                                                  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที ่6 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0808.2/
ว 0533 ลงวันที ่27 มกราคม 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0808.2/
ว 2120 ลงวันที ่9 เมษายน  2563 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท  
0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน  2564 
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   รายจายตามขอผูกพัน       

    เงินสมทบกองทนุบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 282,552 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทนุบำเหน็จ บำนาญ ขาราชการสวน
ทองถ่ิน(กบท.) คาบำเหน็จบำนาญของขาราชการพนักงานสวนตำบล
ที่เกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติราชการตามระเบียบที่
กำหนดไว จำนวนเงินสงสมทบคำนวณจากประมาณการรายรบัตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป โดยไมนำรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงนิที่มีผูอุทิศใหและเงนิอุดหนุนมารวมคำนวณใน
อัตรารอยละ 2 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตบิำเหน็จบำนาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเตมิ 
- เปนไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
รายจายประจำป สมทบเขาเปนกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
ทองถ่ิน พ.ศ.2563                                                  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ      
ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที ่7 ตุลาคม 2563 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม  2563       

      

    รายจายตามขอผูกพัน จำนวน 56,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพระดบัทองถิน่
หรือพื้นที่กองทุนหลักประกันสขุภาพองคการบรหิารสวนตำบลบาน
กาด ตามจำนวนประชากร โดยสมทบไมนอยกวารอยละ 45 ของ
คาบรกิารสาธารณสุขทีไ่ดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิเร่ือง การกำหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรอืพื้นท่ี พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ  
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม  2553  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 6,597,370 บาท 

  งบบุคลากร รวม 4,800,240 บาท 

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท 

   คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 514,080 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารทองถ่ิน ไดแก  
- นายกองคการบริหารสวนตำบล  เดือนละ 20,400 บาท      
จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 244,800 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 11,220 บาท  
จำนวน  2  คน  จำนวน 12 เดือน  เปนเงิน 269,280 บาท  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล และเลขานุการ
สภาองคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

      

   คาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก ไดแก 
- นายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 1,750 บาท    
จำนวน 12 เดือน เปนเงิน  21,000 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตำบล  เดือนละ 880 บาท      
จำนวน  2  คน  จำนวน 12 เดือน เปนเงนิ 21,120 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2554 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม 

      

   คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ไดแก  
- นายกองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 1,750 บาท      
จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 2 คน  
เดือนละ  880  บาท  จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 
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- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2554 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม 

   คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ 
- นายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท  จำนวน 12 เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตำบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2554 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม 

      

   คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานกุารสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จำนวน 1,454,400 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  ไดแก 
- ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท        
จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 134,640 บาท 
- รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท
จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท 
- เลขานุการสภา อบต. เดือนละ  7,200 บาทจำนวน 12 เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท 
- สมาชิกสภา อบต. จำนวน 13 คน เดือนละ 7,200 บาท 
จำนวน 12 เดือน  1,123,200 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล           
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล และ เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,661,120 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 2,134,200 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวน
ตำบล จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน  1  ตำแหนง 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน  1  ตำแหนง 
(3) หัวหนาสำนักปลัด  จำนวน  1  ตำแหนง 
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน  1  ตำแหนง 
(5) นิติกร  จำนวน 1 ตำแหนง 
(6) เจาพนักงานธุรการ  จำนวน 1 ตำแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.        
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 132,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจำตำแหนง ใหแก พนักงานสวน
ตำบล จำนวน 3 ตำแหนง ดังนี ้
- ปลัดองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 4,000 บาท       
จำนวน 12 เดือน 
- รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล เดือนละ 3,500 บาท  
จำนวน 12 เดือน 
- หัวหนาสำนักงานปลัด  เดือนละ  3,500 บาทจำนวน 12 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.                            
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558   

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 394,920 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน เปน
เงิน  394,920  บาท  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จำนวน  2  ตำแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.        
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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  งบดำเนินงาน รวม 1,731,230 บาท 

   คาตอบแทน รวม 356,230 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 263,630 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง จำนวน 183,600 บาท     
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณพิีเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สดุ ที่ มท.        
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ  2558         
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำป
สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สดุ      
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัล
ประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครฐั  จำนวน  30,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที ่19 กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด          
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที ่26 กันยายน พ.ศ. 2560         
เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการ 
(3) เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง   
เปนเงิน 50,000 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ      
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที ่ 26 สิงหาคม 2563 

      
  

       

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ที่ไดรบัอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก       
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17  พฤศจิกายน  2559    
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

      

   คาเชาบาน จำนวน 64,800 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซือ้บาน ใหแกพนักงานสวนตำบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบานได เปนเงนิ 64,800 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562  

      

   เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร       

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 22,800 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก 
พนักงานสวนตำบล และผูมีสทิธิเบิกได เปนเงนิ 22,800 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
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   คาใชสอย รวม 945,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 430,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้   
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสนิ   (ยกเวน
คาเชาบาน),คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ  (รายจาย
เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ),คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน
,คาใชจายในการดำเนนิคดตีามคำพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชนคาจางทีป่รกึษา คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ,
คาจางทำระบบแผนท่ีภาษี,คาจางทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี,คาจางปรับปรุงโดเมน website ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนงัสือ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    
2) พระราชบญัญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่     
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่    
10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
1.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทอง  การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถ
เบิกคาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่เก่ียวของกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำผลจากการ
ประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน  เพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ
ตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบติัตางๆ รับทราบ
และรับฟงปญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือ
แกไขปญหาเฉพาะเร่ืองรวมกัน ดังนี ้
1.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจำเดือน 
1.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
ตางๆ ทีไ่ดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาทองถ่ิน 
1.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือบูรณาการจัดทำแผน
ชุมชน หรือเร่ืองอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
1.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
1.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรอืเอกชน 
1.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนเงิน 30,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563 
2. เพื่อเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สำหรับกรณี
หนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเย่ียมชมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือ กรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินการมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
เงิน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563  

      
  

       

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบรหิารทองถิ่น สมาชิกสภาฯอบต.
พนักงานสวนตำบล พนักงานจางหรือผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไป
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ปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพั่ก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบนิ  คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวเนื่องในการเดินทางไปราชการ เปนเงิน 40,000 บาท 

- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน                                                   
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

    คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาตำบลองคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด 

จำนวน 350,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภาทองถ่ิน   โดยมคีาใชจายประกอบดวย       คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสมัพันธ คาจัดทำสื่อตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปนและประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท  
0808.2/ว 5013  ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2563   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)                                 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร                      
หนาที่ 81 ลำดบัที่ 17 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
ขอที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลกัธรร
มาภิบาล     

      

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 50,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
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    โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บานกาด จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนนิงานตาม
โครงการ   Big Cleaning Day ของ อบต.บานกาด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธคาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จำเปนและ
ประหยัดในการดำเนนิกิจกรรม  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร หนาที่ 81 ลำดบั
ที่ 15 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 4 การสงเสรมิและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

      

    โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการปกปองสถาบันสำคญัของ
ชาต ิ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาประชาสัมพนัธ  
คาวัสดอุุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จำเปนและประหยัดในการ
ดำเนินกิจกรรม 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2562                                      
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หนาที่  61 ลำดับที ่5  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่1 ดานความมัน่คง และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด  ขอที ่3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม  

      

    โครงการรณรงคคดัแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนนิงานตามโครงการรณรงค 
คัดแยกขยะในครัวเรือน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย      
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพนัธ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนและประหยัดในการดำเนิน
กิจกรรม  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2542   
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- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลง
วันที ่12 มีนาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หนาที่ 7 ลำดับที่ 1    
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 5 ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด  ขอที่ 4 การสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

    โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมของพนักงานสวนตำบลและพนักงาน
จาง ของ อบต.บานกาด 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการอบรมจริยธรรม 
คุณธรรมของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล  
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนและ
ประหยัด                                                                   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2562    
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินทองถ่ิน       
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)             
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร           
หนาที่ 79 ลำดบัที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
ขอที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลกัธรร
มาภิบาล   

      

    โครงการอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล พนักงาน
จาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร                
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  คาปายประชาสัมพนัธ  และคาใชจายอ่ืนที่จำเปนในการ
ฝกอบรม 
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- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร หนาที ่8 ลำดับที่ 4  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่6 ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 6 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  

   คาวัสดุ รวม 225,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน หนังสอื เคร่ืองคดิเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก เกาอ้ีพลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา                
ปากกา ยางลบ พวงมาลา พวงมาลัย พานพุม กรวยดอกไม สิง่พิมพ
ที่ไดจากการซื้อ แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทน แต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรอื
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      

      

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสังสัญญาณ ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
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ตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
-  เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุงานบานงานครวัสำหรับใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตำบล เชน  หมอ กรอบรูป  มีด ถัง แกว
น้ำ ผงซักฟอก สบู นำ้ยาดบักลิน่ แปรงน้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน  ตูเก็บ
อุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดนำ้ ถังขยะแบบขาตัง้ ถังขยะแบบลอ
ลาก วัสดปุระกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ เปนรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพ มลัีกษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปน
สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการ
ซอมแซมบำรุงรกัษาทรัพยสนิใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   วัสดุกอสราง จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสรางสำหรับใชในกิจการขององคการบริหาร
สวนตำบล เชน ไมตาง ๆ คอน คีม จอบ เลื่อย เทปวัดระยะ น้ำมัน
ทาไม  สี ปนูซเีมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก ทอน้ำและอุปกรณ
ประปา ฯลฯ  เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งทอน้ำและ
อุปกรณ ประปา นั่งราน เครื่องยิงตะปู หนากากใสเชื่อม
เหล็ก ฯลฯ   สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรอืเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไม
คุมคา เปนสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรอือะไหลสำหรับ
การซอมแซมบำรุงรักษาทรพัยสนิใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา
ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุยานพาหนะและขนสงสำหรบัใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตำบล เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน ยางรถยนต นำ้มันเบรก สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง เบาะรถยนต  เครื่องยนต (อะไหล)       แบตเตอรี่  น้ำ
กลั่น สายไฮดรอลิค ฯลฯ  เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ  มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือ
เมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสยีหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิม หรอืซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของทีโ่ดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรอืไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา
ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
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- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสำหรับใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตำบล ยานพาหนะและขนสงอ่ืน ๆ เครื่องจักรกล
ใชงานตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน แกสหุงตม  น้ำมันเชื้อเพลิง นำ้มัน
ดีเซล น้ำมนักาด น้ำมันเบนซนิ น้ำมันจารบี น้ำมนัเครื่อง ถาน น้ำมัน
เกียร น้ำมันหลอลื่น ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้นหรือไมคงสภาพเดิม   
โดยมีครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัตริาชการ ไดแก 
1. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 4 ประตู    จำนวน  2 คนั 
2. รถจักรยานยนต                          จำนวน  2 คัน 
3. รถบรรทุกน้ำ                              จำนวน 1 คัน 
4. รถกูภัย                                     จำนวน 1 คัน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   

      

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยสำหรับใช 
ในการจัดกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบล เชน  
เปลหามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร สำล ีและ
ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ำยา
ตาง ๆ ถุงมือ ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรอืเมื่อ
นำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหได
งานดงัเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของทีโ่ดยสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม คงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณ
ประกอบหรอือะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอม
กลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
- รายจายเพ่ือประกอบดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุโฆษณาและเผยแพรสำหรับใชในกิจการ 
ขององคการบริหารสวนตำบล  เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กระเปาใสกลองถายรปูเลนสซูม พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมร่ีการด ฟลมสไลด แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร วีดีเทป แผนซดี)ี รปูสีขาวดำท่ีไดจากการลาง  
อัดขยาย ปายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
ตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย    
คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เคร่ืองกระจายสัญญาณ เรา
เตอรฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนำไปใชงาน
แลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณ
ประกอบหรอือะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอม
กลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
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- รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

   วัสดุอ่ืน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุอ่ืน ซึ่งเปนวัสดุท่ีไมเขาลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ สำหรับใชในกิจการของ
เทศบาล เชน มิเตอรน้ำ-ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แกส หัววาลว เปด-ปดแกส ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ของที่
โดยสภาพ มีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่
โดยสภาพมลัีกษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการ
ซอมแซมบำรุงรกัษาทรัพยสนิใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา
ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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   คาสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท 

   คาไฟฟา จำนวน 120,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคารสิ่งปลูก
สรางอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบาน
กาด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
  

      

   คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาน้ำประปา คาน้ำบาดาลสำหรับอาคารที่ทำการ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

      

   คาบรกิารโทรศัพท จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสำนักงานองคการบริหารสวนตำบล คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด และ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิารดังกลาว และ
คาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชา
เลขหมายโทรศพัท คาบำรุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

      

   คาบรกิารไปรษณีย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการไปรษณีย
ตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย หรอืคาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียม การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ สำหรับใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  
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   คาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  
โทรภาพ โทรสาร คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียมคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและ
คาสื่อสารอ่ืน ๆ  เชน คาเคเบิ้ลทีวี  
คาเชาชองสัญญาณดาวเทยีม เปนตน และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการดงักลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึน
เก่ียวกับการใชบรกิาร 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

      

   คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นท่ีเว็ปไซต และคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

      

  งบลงทุน รวม 5,900 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 5,900 บาท 

   ครุภัณฑสำนักงาน       

    ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู จำนวน 5,900 บาท 

      

  
- เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้  
 1) มีมือจับชนิดบิด 
 2) มีแผนชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้ 
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564     
และตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑของสำนักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6  หนาที่ 1 ลำดับที่ 1  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   เงินอดุหนุน รวม 60,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

    โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก องคการบริหารสวนตำบล 
ทุงรวงทอง ตามโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย ประจำป  
พ.ศ.2565  เพ่ือใหประชาชนชาวอำเภอแมวางไดมีความ 
ภาคภูมิใจที่ปฐมบทของการปกครองทองถ่ินของประเทศไทย 
มีจุดเริ่มตน ณ ตำบลทาฉลอม  จังหวัดสมุทรสาคร อันเปนผลมาจาก
ความเสียสละกำลังกาย และกำลังทรัพยสวนตัวของบรรพบุรษุ
ตนเองในอดีต ซึ่งนำมาสูความอุดมสมบูรณและความรุงเรืองใน
ปจจุบนั โดยจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการจัดงาน วนัทองถ่ิน
ไทย ประจำป พ.ศ. 2565 เปนเงิน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) การแกไข
แผน ครั้งที่ 1/2564 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
หนาที่ 25  ลำดบัที่ 1  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ขอ
ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 2  การสงเสริมการเกษตร การผลิตสนิคา
ชุมชน การคา การลงทุน 

      

    โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก องคการบริหารสวนตำบล 
ดอนเปา ตามโครงการบริหารจดัการศูนยปฎิบติัการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของ
ประชาชน และแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนขอมูลในการ
พิจารณาการใหความชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ หรอื
ประสานหนวยงานอื่นที่เก่ียวของในการใหความชวยเหลือ
ประชาชน เปนเงนิ 50,000 บาท  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา
ดานการเมอืงการบริหาร  หนาที ่81  ลำดับที่ 18 สอดคลองกบั
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที ่6 ดานการปรับสมดลุและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคลองกับยุทธศาสตรจงัหวัด ขอ
ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 426,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 355,980 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 355,980 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 355,980 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน จำนวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.      
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

      

  งบดำเนินงาน รวม 70,220 บาท 

   คาตอบแทน รวม 40,220 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 40,220 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง  จำนวน  30,220  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำป แกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557     
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำป
สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
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4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559      
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธกีาร
กำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครฐั  จำนวน  10,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที ่19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด         
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที ่26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจง
หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

      
  

       

   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนกังานสวนตำบล หรือผูที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ   
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ เปนเงนิ 5,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  

      



98 
 

 

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 10,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำป จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่  
ประจำป  เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจัดทำเอกสาร คาอาหาร คาตอบแทน                          
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆ ที่จำเปนและ
ประหยัด  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2562     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร หนาที่ 79 ลำดบั
ที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 6 ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

      

    โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน
และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อสนบัสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาถายเอกสาร คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่จำเปนในการฝกอบรม  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน       
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที ่12 มีนาคม 2553 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2562 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร       หนาที่ 79 ลำดบั
ที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
ขอที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลกัธรร
มาภิบาล    

    โครงการสงเสริม สนบัสนุนการจัดทำแผนชุมชนของหมูบานในเขต
รบัผิดชอบตำบลบานกาด 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมสนบัสนับสนนุการ
จัดทำแผนชุมชนตำบลบานกาด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
จัดทำเอกสาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆที่
จำเปนและประหยัด  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพืน้ที่ในระดบัอำเภอและตำบล      พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที ่12 มีนาคม 2553 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม   2562 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)  
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร หนาที่ 79  
ลำดับที ่2  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที ่6 ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 6 การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,231,480 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,535,640 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 1,535,640 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 1,326,360 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล
จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี ้
(1) ผูอำนวยการกองคลัง  จำนวน  1  ตำแหนง 
(2) นักวิชาการการเงินและบัญชี  จำนวน  1  ตำแหนง 
(3) เจาพนักงานพสัดุจำนวน  1  ตำแหนง 
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จำนวน  1  ตำแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.    
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงใหแกพนักงานสวนตำบลท่ีไดรับ
เงินประจำตำแหนง ไดแก ผูอำนวยการกอง
คลัง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
จำนวน 12 เดือน - เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.     
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 167,280 บาท 

      

  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ  1  อัตรา  จำนวน  12  เดือน  
 เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.     
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

      

  งบดำเนินงาน รวม 465,840 บาท 
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   คาตอบแทน รวม 95,840 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 85,840 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง  จำนวน  75,840  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที ่26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ   
เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปสำหรับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลกูจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สดุ ที่ มท      
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครฐั  จำนวน  10,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
 
 
 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที ่19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด    
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที ่26 กันยายน พ.ศ. 2560  เร่ือง แจง
หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

      
  

       

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ที่ไดรบัอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

   คาใชสอย รวม 325,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้   
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสนิ     (ยกเวน
คาเชาบาน),คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ   (รายจาย
เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ  
คาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ),คาธรรมเนียม
ตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษา,
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชนคาจางทีป่รึกษา คาจาง
ออกแบบ,คารบัรองแบบ,คาจางทำระบบแผนที่ภาษี,คาจาง
ทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญบญัชี,คาจางปรับปรุงโดเมน   
website ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนงัสือ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบญัญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนกังานสวนตำบล,พนักงานจาง หรือผู
ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรอืผู
ที่ อปท. สั่งใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ เปนเงนิ 15,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน    พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   

      

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 30,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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    โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดหาขอมูลระวางที่ดนิ  
คาถายเอกสาร คาคัดลอกโฉนดและสาเนาเอกสารสิทธิ์  
คาวัสด ุเครื่องเขียน อุปกรณ คาจางเจาหนาทีจ่ัดเรยีงเอกสาร คา
จัดพิมพแผนที่และเอกสาร คาจางเหมาจัดทำและปรับแกรูปถายทาง
อากาศ  และคาใชจายอื่นที่จำเปนและประหยัด ฯลฯ 
- พระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ที ่มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลง
วันที ่11สิงหาคม 2558                                             
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร  หนาท่ี 8 ลำดับที่ 2  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่6 ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 6 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

      

    โครงการรณรงคประชาสัมพนัธการชำระภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง 
และภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 2565 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธ
การชำระภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง และภาษี
ปาย ประจำป พ.ศ. 2565  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาปายไวนิล คาจางทำซีดปีระชาสัมพันธ คาจางทำแผนพบั 
ประชาสัมพันธ คาจางรถประชาสัมพันธ คาวัสดุ อปุกรณ  
และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ำเปนและประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลง
วันที ่19 ตุลาคม 2552 
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 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแกไข
แผน ครั้งที่ 1/2564 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร  หนาท่ี 8 ลำดับที ่2  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่6 ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ หนาที่ 8 ลำดับที ่3  สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด ขอที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาบำรุงรกัษาหรอืซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ โดยมีลักษณะเปนการจางผูรับจางดำเนนิการหรอื
เปนการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใหดำเนินการ
ซอมแซม โดย อปท.จัดซื้อของเอง 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที ่1 กุมภาพันธ 2562  

      

   คาวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน หนังสอื เคร่ืองคดิเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก เกาอ้ีพบาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ       
ปากกา ยางลบ พวงมาลา พวงมาลัย พานพุม กรวยดอกไม สิง่พิมพ
ที่ไดจากการซื้อ แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทน แต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      
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   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสังสัญญาณ ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
ตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
-  เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เคร่ืองกระจายสัญญาณ เรา
เตอรฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนำไปใชงาน
แลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณ
ประกอบหรอือะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอม
กลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท 
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- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

  งบลงทุน รวม 230,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 230,000 บาท 

   คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 230,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เปนรายจายเพื่อ
ซอมแซมบำรุงรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  เชน
เครื่องบิน เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง รถ
ขยะ รถดับเพลิง เปนตน ไมรวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคาซอม
กลาง เปนรายจายเพื่อจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรงุ
ครุภัณฑ รวมถึง เปนรายจายทีต่องชำระพรอมอุปกรณ เชน คา
ขนสง คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที ่15 มกราคม 2563    
  

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 355,320 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล  ตำแหนง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน จำนวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.    
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 801,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 614,100 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 614,100 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 297,900 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล  ตำแหนง เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.    
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 289,200 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน เปน
เงิน  289,200  บาท  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขบัเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา จำนวน  1  ตำแหนง 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง)     
จำนวน  1  ตำแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.    
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 27,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชพีชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.    
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 187,100 บาท 

   คาตอบแทน รวม 74,100 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 74,100 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง  จำนวน  24,100  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ  2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ      เงือ่นไข และวิธีการกำหนดเงนิ
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัล
ประจำปสำหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไป ใหแก    
อาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน ในการปฏิบัติหนาที่งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  50,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที ่26 ธันวาคม 2560  
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   คาใชสอย รวม 70,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    โครงการการแพทยฉุกเฉินการปฐมพยาบาลเบื้องตน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการการแพทยฉุกเฉินและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน  โดยจายเปนคาฝกอบรมเพ่ือสงเสริม
ความรู เปนคาสมนาคุณ  คาวิทยากร  คาอาหาร   คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คายาและเวชภัณฑ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืนๆที่จำเปนและประหยัด  
- ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ
สนับสนุนการดำเนินงานและบรหิารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
ทองถ่ิน พ.ศ.2553 
- หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด   
ที่ มท 0891.3/685 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0891.3/ว 2826 ลง
วันที ่17 กันยายน  2553- หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด   ท่ี มท 0810.5/3861 ลงวันที่ 27   
พฤศจิกายน 2561 
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0819.2/ว 2103 ลง
วันที ่8 เมษายน  2553 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ยุทธศาสตร
ที่4 การพัฒนาดานสาธารณสุข หนาที่  73 ลำดบัที ่7 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอ
ที่ 5 การเสริมสรางความมัน่คง ความปลอดภัย และความสงบสขุ
ของประชาชน  

      

    โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินการโครงการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาปาย
ประชาสัมพันธ คาวสัด ุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ำเปนและ
ประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันท่ี 5 มนีาคม 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2655) ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนาที่ 77 ลำดบัที ่ 13 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิงแวดลอม และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
ขอที ่4 การเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในชวงเทศกาลและวัน
สำคัญตางๆ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  โดยมีคาใชจาย 
ประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่มคาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ทีจ่ำเปน 
และประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก 
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน 2557 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2561 
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่   
28 มิถุนายน 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม หนาที่ 73  ลำดับ
ที่ 14 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 3 ดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความมัน่คง ความ
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

      

      
  

       



112 
 

 

    โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยและระวังอัคคีภัย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินการโครงการฝกซอมแผน
ปองกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืน ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
ปายประชาสัมพนัธคาวัสดุ อุปกรณ  และคาใชจายอ่ืน ๆที่จำเปน
และประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม  หนาที่  33  ลำดับ
ที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน   

      

    โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพ อปพร. จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินการตามโครงการฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพ อปพร.  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวสัด ุอุปกรณคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน     
และประหยัด  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจิการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25651 – 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม  หนาที่ 73 ลำดับ
ที่  6  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 3 ดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความมัน่คง ความ
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

      

    โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและการปองกันภัยแกประชาชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการเสริมสรางความรู
เก่ียวกับภัยพิบัติและการปองกันภัย  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธ คาวสัดุ อุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่จำเปนและประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
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- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม หนาที่ 73  ลำดับ
ที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด ขอที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง    
ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน   

   คาวัสดุ รวม 43,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยสำหรับใช 
ในการจัดกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบล เชน  
เปลหามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร สำล ีและผาพันแผล   
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ำยาตาง ๆ ถุง
มือ ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะ
คงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนำไปใชงาน
แลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหไดงานดังเดมิหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม คงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิ 
ใหกลับคนืสภาพดงัเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคา
ซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
- รายจายเพ่ือประกอบดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรพัยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   

      

   วัสดุเครื่องแตงกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุเครื่องแตงกายสำหรับใชในการจัดกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตำบล   เชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา ถุงมือ   
รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง วฒุิบัตร อป
พร. บัตรประจำตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ เปนรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนำไปใช
งานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหไดงานดงัเดิม
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หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม คงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรอื
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้  
- รายจายเพ่ือประกอบดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

   วัสดุจราจร จำนวน 13,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจายเปนคาวสัดุจราจรสำหรับใชในการจัดกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตำบล   เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ปายเตือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ปายไฟหยุดตรวจ,ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะ,สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ เปนรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนำไปใช
งานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหไดงานดงัเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม คงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรอื
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิ 
ใหกลับคนืสภาพดงัเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคา
ซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
- รายจายเพ่ือประกอบดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรงุวัสด ุ
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา รวม 1,050,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 853,560 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 853,560 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 811,560 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวน
ตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  จำนวน  1  ตำแหนง 
(2) นักวิชาการการศึกษา  จำนวน  1  ตำแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.    
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเพิ่มประจำตำแหนง ใหแก พนักงานสวน
ตำบล จำนวน 1 ตำแหนง ดังนี ้
- ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ เดือนละ 3,500 บาท   
จำนวน 12 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.    
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

 

 

 

 

 

 

 

      



116 
 

 

 

 
  งบดำเนินงาน รวม 189,740 บาท 

   คาตอบแทน รวม 93,740 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 83,740 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง  จำนวน  68,740  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำป
สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สดุ   
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการกำหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัล
ประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครฐั  จำนวน  15,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที ่19 กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

      
  

       

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ท่ีไดรบัอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทนการปฏิบัตงิาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

      

   เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร       

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก 
พนักงานสวนตำบล และผูมีสทิธิเบิกได เปนเงนิ 5,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2563 
- เพื่อจายเปนคาบำรุงรกัษาหรอืซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ โดยมีลักษณะเปนการจางผูรับจางดำเนนิการหรอื
เปนการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใหดำเนินการ
ซอมแซม โดย อปท.จัดซื้อของเอง 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที ่1 กุมภาพันธ 2562 
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   คาใชสอย รวม 39,000 บาท 

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 4,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
1.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทอง  การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถ
เบิกคาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่เก่ียวของกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนำผลจากการ
ประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ
ตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบติัตางๆ รับทราบ
และรับฟงปญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือ
แกไขปญหาเฉพาะเร่ืองรวมกัน ดังนี ้
1.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจำเดือน 
1.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
ตางๆ ทีไ่ดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองคกรปกครองสวน  ทองถิ่น  
1.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาทองถ่ิน 
1.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือบูรณาการจัดทำแผน
ชุมชน หรือเร่ืองอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
1.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
1.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรอืเอกชน 
1.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563 
2. เพื่อเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สำหรับกรณี
หนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือ กรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินการมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563  

      
  

       

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนกังานสวนตำบลหรือผูที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการให อปท.เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องในการเดินทางไปราชการ เปน
เงิน 40,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน   พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

      

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 50,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  

      

   คาวัสดุ รวม 57,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน หนังสอื เคร่ืองคดิเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก เกาอ้ีพลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ปากกา ยางลบ พวงมาลา พวงมาลัย พานพุม กรวยดอกไม  สิ่งพิมพ
ที่ไดจากการซื้อแผงก้ันหองแบบรื้อถอนได   (Partition) ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพ 
มีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใช
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งานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นหรอืไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสังสัญญาณ ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
ตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี ้
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาตดิตั้ง  เปนตน 
-  เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุโฆษณาและเผยแพรสำหรับใชในกิจการ 
ขององคการบริหารสวนตำบล  เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กระเปาใสกลองถายรปูเลนสซูม พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมร่ีการด ฟลมสไลด แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร วีดีเทป แผนซีดี) รปูสีขาวดำท่ีไดจากการลาง  
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อัดขยาย ปายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
ตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้                                                  
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ  แปน
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครือ่งกระจายสัญญาณ เราเตอร
ฯลฯ เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึง่สิ่งของที่โดยสภาพมลัีกษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   

  งบลงทุน รวม 7,500 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 7,500 บาท 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

จำนวน 7,500 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank  Printer)จำนวน 1 เครื่อง  เปน
เงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดงันี้ 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier)   
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสำหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ขาวดำ-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสงูสุดไมนอย
กวา 1,200 x 600 dpi หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางสสีำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำรวจ 
- สามารถยอและขยายได 25 ถงึ 400 เปอรเซน็ต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  หนาท่ี 9 ลำดับที่ 2 

      
  

       

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,160,330 บาท 

  งบบุคลากร รวม 561,540 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 561,540 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 279,900 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล  ตำแหนง คร ู
คศ.1 จำนวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ
ตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558   

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 281,640 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน เปน
เงิน  281,640  บาท  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) จำนวน  1  ตำแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ
ตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนงัสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลง
วันที ่30 ธันวาคม 2558  
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  งบดำเนินงาน รวม 535,790 บาท 

   คาตอบแทน รวม 47,140 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 47,140 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง  จำนวน  47,140  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,  และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ   เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงนิประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำป
สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัล
ประจำป 

      

   คาใชสอย รวม 383,850 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 109,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้   
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก, 

      



125 
 

 

คากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสนิ  
(ยกเวนคาเชาบาน),คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ  
(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสยีง โทรทัศน โรงมหรสพ  
คาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ),คาธรรมเนียม
ตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษา,
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชนคาจางที่ปรกึษา คาจาง
ออกแบบ,คารบัรองแบบ,คาจางทำระบบแผนที่ภาษี,คาจาง
ทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญบญัชี,คาจางปรับปรุง
โดเมน website ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนงัสือ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนกังานสวนตำบลหรือผูที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องในการเดินทางไป
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ราชการ เปนเงนิ 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
 
 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนยีม หรือคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 10,000 บาท 

      

    โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำป จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก 
แหงชาต ิประจำป โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย
ประชาสัมพันธ คาปายโครงการ คาเชาเครื่องเสียง คาจัด  และ
ตกแตงสถานที่ เงนิรางวัล ของรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีจำเปนและ
ประหยัด เปนเงิน 50,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที ่28 กันยายน 2561         
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่  65 ลำดบัที ่11 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาตรจังหวัด ขอที่ 3  การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม 
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    โครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็บานใหมปางเติม 
จำนวน 11,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติมโดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆท่ีจำเปนและ
ประหยัด ในการดำเนนิกิจกรรม  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 
ลงวันที ่28 กันยายน 2561 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)   
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่  65 ลำดบัที ่ 13 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาตรจังหวัด ขอที่ 3  การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม 

      

    โครงการสงเสริมการเรยีนรูนอกสถานที่ของศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
ปางเติม 

จำนวน 32,500 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมการเรียนรูนอก
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาปายประชาสัมพันธคา
ยานพาหนะ คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆที่จำเปนและประหยัดในการ
ดำเนินกิจกรรม        
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที ่28 กันยายน 2561                                            
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่  65 ลำดบัที ่8  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาตรจังหวัด ขอที่ 3  การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม 
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    โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรมสำหรับเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 
จำนวน 7,500 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคดานทันตกรรมสำหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ใหมปางเติม โดยจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆท่ีจำเปนและ
ประหยัดในการดำเนนิกิจกรรม   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. พ.ศ.2562  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่ 66 ลำดบัท่ี 4  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาตรจังหวัด ขอที่ 3  การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม  

      

    โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 153,850 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดจางอาหารกลางวันใหแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บานใหมปางเติม  เปนเงนิ 102,900 บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว  จำนวน 20 คน อัตรา
คนละ 1,700 บาทตอป  
เปนเงิน 34,000 บาท  
 - เพ่ือจายเปนคาหนังสอืเรียน ใหแกเด็ก     
จำนวน  15  คน   อัตราคนละ 200 บาทตอป  
เปนเงิน 3,000 บาท   
 -  เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน ใหแกเด็ก  
จำนวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาทตอป เปนเงิน 3,000 บาท  
 -  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนกัเรยีน ใหแก
เด็ก  จำนวน 15 คน อัตราคนละ 300 บาทตอป  
เปนเงิน 4,500 บาท  
 -  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ใหแกเด็ก   
จำนวน 15 คน อัตราคนละ 430 บาทตอป เปนเงิน 6,450 บาท  
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
ที่ มท 0810.8/ว 4002  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2563 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนาที่ 66 ลำดบัท่ี 4 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอ
ที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  

   คาวัสดุ รวม 92,800 บาท 

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 92,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสด ุ
- วัสดุงานบานงานครัว จำนวน รวม 92,800 บาท 
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน หมอ กรอบ
รูป  มีด ถัง แกวน้ำ ผงซักฟอก สบู นำ้ยาดับกลิน่ แปรงน้ำจืดทีซ้ื่อ
จากเอกชน  ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดนำ้ ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สำเร็จรูป ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท  
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
(2) คาอาหารเสริม (นม) จำนวน 72,800 บาท 
(2.1) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแก เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม อัตราคนละ 7.37 บาท  
จำนวน 260 วัน รวม 20 คน  เปนเงิน 41,600 บาท 
(2.2) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กนักเรียน
โรงเรยีนบานใหมปางเติม โรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด อัตราคนละ 7.37 บาท   
จำนวน 260 วัน รวม 15 คน  เปนเงิน 31,200 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2564 

      

   คาสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   คาไฟฟา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคาร 
สิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที ่15 มกราคม 2563                                            
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที ่13 มีนาคม 2562  

   คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาน้ำประปา คาน้ำบาดาล สำหรับอาคารและสิ่งปลูก
สรางอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบาน
กาด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที ่15 มกราคม 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที ่13 มีนาคม 2562  
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 63,000 บาท 

   เงินอดุหนุน รวม 63,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการอาหารกลางวนั จำนวน 63,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาสนับสนนุอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานใหมปางเติม โรงเรยีนสังกัด สพฐ. ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด  จำนวน  15 คน  คนละ 21  บาท เปน
เงิน 63,000 บาท   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่ 64 ลำดบัท่ี 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  
ขอที ่3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 525,750 บาท 

  งบบุคลากร รวม 297,900 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 297,900 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 297,900 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล  ตำแหนง เจาพนักงาน
สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558    

      

  งบดำเนินงาน รวม 127,850 บาท 

   คาใชสอย รวม 67,250 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 33,000 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้   
คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก, 
คากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสนิ (ยกเวน
คาเชาบาน),คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ),คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน
,คาใชจายในการดำเนนิคดตีามคำพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชนคาจางทีป่รกึษา คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ,
คาจางทำระบบแผนท่ีภาษี,คาจางทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี,คาจางปรับปรุงโดเมน website ฯลฯ 
เปนเงิน 30,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนงัสือ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารสำหรับสำรวจขอมูลจำนวนสัตว
และข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบาตามพระปณธิานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ;วลัยลกัษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราชนารี เปนเงิน 3,000 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดงยเงินอุดหนนุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 

      

  
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 4524 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 

 

      

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ จำนวน 34,250 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการควบคุมและปองกัน
โรคตดิตอ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คานำ้ยา
สารเคม ีคาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ คาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอ
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ลื่น  และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จำเปนและประหยัด เปน
เงิน 34,250 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 
- เปนไปตามหนงัสือกกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0819.3/ ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน
สาธารณสุข  หนาที่  2 ลำดบัท่ี 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
ขอที ่5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน 

   คาวัสดุ รวม 60,600 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 60,600 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 
- คาจัดซื้อวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบา     
เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาจัดซื้อวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบา     
เปนเงิน 15,000 บาท (เงินอุดหนนุ) 
- คาจัดซื้อทรายอะเบท       เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาจัดซื้อน้ำยากำจัดยุง      เปนเงิน 15,600 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน    2559    
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  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอดุหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

    โครงการพระราชดำริสาธารณสขุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1  บาน
ใหมปางเติม  
   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  
ติด  TO BE NUMBER ONE (ศนูยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  เปน
เงิน 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม เปนเงิน 2,250 บาท      
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เปนเงิน  3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค   
เปนเงิน 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ขอสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีง เปนเงิน 8,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2  บาน
หัวฝาย  
   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)  ตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข เปนเงิน 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม เปนเงิน 2,250 บาท     
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเปนเงิน 3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค      
เปนเงิน 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปน
เงิน 8,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3  บาน
ก่ิวแลปาเปา  
 

      



135 
 

 

  
   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)  ตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข เปนเงิน 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  เปนเงิน 2,250 บาท    
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เปนเงิน 3,050 บาท 
   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค    
เปนเงิน 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปน
เงิน 8,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7  บาน
ริมวาง  
   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)  ตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  เปนเงิน 3,000 บาท 

      

  
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  เปนเงิน 2,250 บาท   
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เปนเงิน 3,050 บาท                                                        

- ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค เปนเงิน 3,700 
บาท             
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปน
เงิน 8,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9  บาน
ปง  
   - ตามโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)  ตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 3,000 บาท 
   - ตามโครงการสบืสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  เปนเงิน 2,250 บาท  
   - ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เปนเงิน 3,050 บาท 
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   - ตามโครงการหมอหมูบานในพระราชประสงค    
 เปนเงิน 3,700 บาท 
   - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เปนเงิน 8,000 บาท 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลง
วันที ่30 ตุลาคม 2563 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที ่มท 0810.8/ว 3542  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสาธารณสุข หนาที่ 68  ลำดบัที่ 1  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอ
ที่ 3  การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 276,920 บาท 

  งบบุคลากร รวม 218,400 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 218,400 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 218,400 บาท 

      

  
  - เพื่อจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวนตำบล  ตำแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จำนวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.   
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558   

      

  งบดำเนินงาน รวม 58,520 บาท 

   คาตอบแทน รวม 28,520 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 28,520 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง  จำนวน  18,520  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที ่26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลกัษณะ
เปนเงินรางวัลประจำปสำหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
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4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัล
ประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครฐั  จำนวน  10,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที ่19 กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

      
  

       

   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนกังานสวนตำบลหรือผูที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ เปนเงนิ 5,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 10,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย
ประชาสัมพันธ คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร  
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีจำเปน 
และประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม หนาที่  73  ลำดับ
ที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 1 ดานความ
มั่นคง และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ขอที่ 5 การเสริมสราง
ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

      

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายตางๆตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการแบะผูดอยโอกาส โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคณุ
วิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนๆ
ที่จำเปนและประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที ่7 มีนาคม 2560 
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 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564  ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดาน
สังคม หนาที่ 7  ลำดบัที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอ
ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมี
คุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

    โครงการพัฒนาสตรีและเสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวสัดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆทีจ่ำเปนและ
ประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที ่7 มีนาคม 2560 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564  ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดาน
สังคม หนาที่ 7 ลำดบัที ่1 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอ
ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสรางความ
มั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 95,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    โครงการแขงขันกีฬาเปตอง "อบต.บานกาด คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำป 
พ.ศ. 2565 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแขงขันกีฬาเป
ตอง "อบต.บานกาด คัพ" โดยมคีาใชจาย
ประกอบดวย   คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจำสนามและเจาหนาท่ีจดัการแขงขัน เงินรางวัล คาจัด
สถานที ่คาวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
จำเปนและประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที ่ 28 กันยายน 2561                                          
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาที่ 6  ลำดบัที่ 2  สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอ
ที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

      

    โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล "อบต.บานกาด คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำป 
พ.ศ. 2565 

จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล "อบต.บานกาด คัพ" โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย   คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจำสนามและเจาหนาท่ีจดัการแขงขัน เงินรางวัล คาจัด
สถานที ่คาวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
จำเปนและประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที่  28 กันยายน 2561 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาที่ 6  ลำดบัที่ 1  สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอ
ที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  

   คาวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   วัสดุกีฬา จำนวน 25,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬานสำหรับใชในกิจการขององคการบริหาร
สวนตำบล เชน หวงยาง ไมตปีงปอง ไมแบดมนิตัน เชือกกระโดด ไม
เทนนิส ตะกราหวายแขรบอล ลกูปงปอง ลูกแบดมนิตนั ลูก
เทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล ลูกเปตองกระดานแสดงผลการ
แขงขัน ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ของที่โดยสภาพมีลกัษณะ
คงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงาน
แลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ ไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณ
ประกอบหรอือะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอม
กลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 215,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 125,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสำคญัทางราชการ งานรฐัพิธี 
และงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการจัดงานตางๆ ซึง่เปนวันสำคญั
ทางราชการ งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน   เชน วนัเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ    โดย
มีคาใชจายประกอบดวย ผาแพร ผาริ้ว ธงชาติ   ปาย
สัญลักษณ ดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการ  ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนและประหยัด   
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที ่28 กันยายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่ 61 ลำดบัท่ี 4  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่1 ดานความมัน่คง และสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสรางสงัคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม 

      

    โครงการธรรมะเพื่อประชาชน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการธรรมะเพ่ือประชาชน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จำเปนในการฝกอบรม 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที ่28 กันยายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่  61 ลำดบัที ่1 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม 
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    โครงการเผยแพรความรูเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเผยแพรความรูเพ่ือการ 
อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณทีองถ่ิน โดยจายเปน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาวัสดุ เคร่ือง
เขียน และอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จำเปนในการฝกอบรม   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน   
พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที ่28 กันยายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หนาที่ 61 ลำดบัที่ 2  สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม 
  

      

    โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดนำ้ดำหัวผูสูงอายุประจำป จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานตรดน้ำ
ดำหัวผูสูงอายุประจำป  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาตกแตงสถานที่ คารางวัลการแขงขัน คาวัสดุอุปกรณในการ
แขงขัน คาเครื่องดำหัว คาวัสดอุุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ  
ที่จำเปน และประหยัด  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกฬีา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันที ่28 กันยายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่  61 ลำดบัที ่3 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม 
 
 
 
 
  

      



145 
 

 

  งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   เงินอดุหนุน รวม 90,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอุดหนนุใหแกที่ทำการปกครองอำเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคณุ วัตถุประสงคโครงการเพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยจายเปนคาใชจายในการประกอบพิธี
การและจัดกิจกรรมวันสำคัญตางๆ เชน วันจักรี วันฉัตร
มงคล วันที่ 12 ส.ค. วันที่ 5 ธ.ค. วันปยมหาราช   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หนาที่  61 ลำดบัที ่7 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม  
  

      

    โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอุดหนนุใหแกที่ทำการปกครองอำเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณอีันดี
งามของไทย เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวฒันธรรม  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการประกอบพิธีการและจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ตางๆ เชน ประเพณีทำบุญวันข้ึนปใหม  1  มกราคม,  ประเพณี
เขาพรรษา , วันมาฆบูชา/วันวิสาขบูชา , ประเพณีสงกรานต (รดน้ำ
ดำหัวปใหมเมือง) 
 - เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หนาที่ 62 ลำดบัที่ 8 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม  
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   เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

    โครงการตักบาตรเทโวโรหณะวดัโสภาราม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดโสภาราม หมูที่ 2 อำเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการตักบาตรเทโว  โดยมี  คาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายในการประชาสัมพันธ   คาจัดเตรียม
สถานที ่คาวัสด ุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ ๆ ที่จำเปนและ
ประหยัด   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่ 62  ลำดบัที ่13 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม  
   

      

    โครงการสรงนำ้พระธาตุเชียงลมวัดโสภาราม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดโสภาราม หมูที่ 2 อำเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลมวัดโสภา
ราม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการประชาสัมพันธ   
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสด ุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ที่จำเปนและประหยัด   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนาที่ 62 ลำดบัท่ี 62 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม  
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    โครงการสืบสานประเพณีสรงนำ้รูปเหมือนครูบาเจาศรีวิชัยและการสืบ
ชาตาหลวง 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดบานใหมปางเติม หมูที่ 1 
อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสบืสานประเพณีสรงนำ้
รูปเหมือนครูบาเจาศรีวิชัยและการสืบชาตาหลวง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาจัดเตรียม
สถานที ่คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอืน่ ๆ ที่จำเปนและ
ประหยัด   
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
หนาที่ 62 ลำดบัที่ 14 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
ขอที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมี
คุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม   

      

 งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รวม 140,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 5,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวภายในตำบล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมและพัฒนา 
สถานทีท่องเที่ยวภายในตำบล โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จำเปนและประหยัดในการดำเนนิ
กิจกรรม 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท.พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
หนาที่ 77 ลำดบัที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ขอที ่5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 1 การ
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชมุชน
และทองถิ่น 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท 

   เงินอดุหนุน รวม 135,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

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

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก เทศบาลตำบลแมวาง ตาม
โครงการ "มหัศจรรยแมวาง” (Amazing  Maewang) เพ่ือเผยแพร
วิชาการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตสูเกษตรกรผูสนใจและเพือ่
เปนการสงเสริมผลผลติทางการเกษตร กลุมสนใจดานการเกษตร
และดานอ่ืนๆตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจายเปนคาจัด
สถานที ่คาของที่ระลึก คาของรางวัล คาใชจายตางๆ ในการจัด
งาน ฯลฯ  เปนเงนิ  100,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) การแกไข
แผน ครั้งที่ 1/ 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ หนาที่ 25 ลำดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การ
ผลิตสนิคาชุมชนการคา การลงทุนสูสากล  
  

      

    โครงการจัดงานไมดอกไมประดบั ครั้งที่ 46 ประจำป 2565 จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตำบล
ทุงป อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2564 เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม
ขององคกรในอำเภอแมวาง  โดยเฉพาะบทบาทของหนวยบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินและภาคเอกชนที่ตองเปนผูนำการเปลีย่นแปลง
ทางดานสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองในอนาคต และเพ่ือเสริมสราง
เศรษฐกิจโดยรวมของอำเภอแมวางไดดยีิ่งข้ึน และเศรษฐกิจของ
ตำบลในพื้นที ่
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเตมิ 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนาที่ 25 ลำดบัท่ี 1  สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 1 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 3 การเสริมสราง
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวฒันธรรม 
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   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการสงเสริมกระบวนการเรยีนรูภูมิปญญาทองถิ่นของประชาชน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ตามโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ของประชาชน เพ่ือจัดซุมรานคาของอำเภอแมวางในงานกาชาดและ
งานฤดูหนาว โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายตางๆในการจัด
งาน 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) การแกไข
แผน ครั้งที่ 1/2564 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ หนาที่ 25  ลำดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 2  การสงเสริม
การเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 
  

      

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 560,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 397,980 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 397,980 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 355,980 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผูอำนวยการการกองชาง  จำนวน  1  ตำแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงใหแกพนักงานสวนตำบลทีไ่ดรับ
เงินประจำตำแหนง ไดแก ผูอำนวยการกองชาง จำนวน 1 อัตรา  
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  
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  งบดำเนินงาน รวม 162,620 บาท 

   คาตอบแทน รวม 97,620 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 40,220 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  จำนวน  30,220  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สดุ  
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ  2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำป
สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สดุ   
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัล
ประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครฐั  จำนวน  10,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที ่19 กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

      
  

       

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก   
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

      

   คาเชาบาน จำนวน 44,400 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซือ้บาน ใหแกพนักงานสวนตำบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบานได เปนเงนิ 44,400 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562   

      

   เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร       

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 8,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก 
พนักงานสวนตำบล และผูมีสทิธิเบิกได เปนเงนิ 8,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
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   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบรหิารทองถิ่น สมาชิกสภาฯอบต.
พนักงานสวนตำบล พนักงานจางหรือผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไป
ปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพั่ก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบนิ  คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวเนื่องในการเดินทางไปราชการ เปนเงิน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

      

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 10,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   คาวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุสำนักงานสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน หนังสอื เคร่ืองคดิเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก เกาอ้ีพลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ปากกา ยางลบ พวงมาลา พวงมาลัย พานพุม กรวย
ดอกไม   สิ่งพิมพทีไ่ดจากการซือ้ แผงก้ันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรอืเมื่อ
นำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใช
งานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
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สภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นหรอืไมคงสภาพเดิมเปนสิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสังสัญญาณ ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
ตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
-  เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

      

   วัสดุกอสราง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสรางสำหรับใชในกิจการขององคการบริหาร
สวนตำบล เชน ไมตาง ๆ คอน คีม จอบ เลื่อย เทปวัดระยะ น้ำมัน
ทาไม  สี ปนูซเีมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก ทอน้ำและอุปกรณ
ประปา ฯลฯ  เปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งทอนำ้และ
อุปกรณ ประปา นั่งราน เครื่องยิงตะปู หนากากใสเชื่อม
เหล็ก ฯลฯ   สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุด
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เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไม
คุมคา เปนสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสำหรับ
การซอมแซมบำรุงรกัษาทรพัยสนิใหกลับคนืสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษา
ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอรสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เคร่ืองกระจายสัญญาณ เรา
เตอรฯลฯ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนำไปใชงาน
แลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณ
ประกอบหรอือะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอม
กลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 
  

      

   วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท 
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 เพ่ือจายเปนคาวสัดุสำรวจ เชน หลัก ไมไผ สสีเปรย ตะปู บนัได
อลูมิเนียม เคร่ืองมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุด ไมเกิน 20,000 บาท 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  

      

 งานกอสราง รวม 2,947,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 599,820 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 599,820 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 599,820 บาท 

      

  
  - เพื่อจายเปนเงนิเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำป ใหแก พนักงานสวน
ตำบล  จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
1. วิศวกรโยธา 
2. นายชางโยธา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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  งบดำเนินงาน รวม 100,780 บาท 

   คาตอบแทน รวม 30,780 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบติัราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จำนวน 30,780 บาท 

      

  
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตำบล  จำนวน  20,780  บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจำป
สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สดุ  
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัล
ประจำป 
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครฐั  จำนวน  10,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที ่19 กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

      
  

        

   คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้   
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสนิ (ยกเวนคา
เชาบาน),คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับ
การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ),คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน
,คาใชจายในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชนคาจางทีป่รกึษา คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ,
คาจางทำระบบแผนท่ีภาษี,คาจางทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี,คาจางปรับปรุงโดเมน website ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนงัสือ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที ่5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงนิคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนกังานสวนตำบลหรือผูที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหอปท. หรือผูที่ อปท. สั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการให อปท.  เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ เปนเงนิ 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี้  
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  

      

    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบยีน คาธรรมเนยีม หรือคาใชจายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง เปนเงนิ 10,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   คาวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวิทยุสำหรับใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟา ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ แผงวงจร โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสังสัญญาณ ฯลฯ เปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต
ตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เปนสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิใหกลับคนืสภาพ
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ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติหรอืคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
- รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงวัสดุ 
- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง  เปนตน 
-  เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  งบลงทุน รวม 2,246,600 บาท 

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,246,600 บาท 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    โครงการกอสรางกลองเกเบี้ยนคันน้ำวาง บริเวณหนาบาน นางเท่ียง  
จันทรทรพัย - บริเวณศาลาแมบาน บานริมวาง  หมูที่ 7 

จำนวน 271,800 บาท 

      

  
- เพื่อทำการกอสรางกลองเกเบี้ยน คันนำ้วาง สายหนาบาน  
นางเที่ยง จันทรทรัพย – บริเวณศาลาแมบาน บานริมวาง  
หมูที่ 7 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 3 เมตร  สูง 5 เมตร 
(รวมฐาน) ความยาว 12 เมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตำบลบานกาดกำหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและแหลงนำ้ หนาที่ 21 ลำดบัที่ 156 สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 1 การสงเสรมิ
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถิน่  

      

    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนไปวัดหวยมะนาว 
(บริเวณดานทิศเหนือ)  บานหัวฝาย หมูที่ 2 

จำนวน 284,500 บาท 

      

  
- เพื่อทำการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนไปวัดหวย
มะนาว (บริเวณดานทิศเหนือ) บานหัวฝาย หมูที่ 2 ปริมาณ
งาน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 หรือมีขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 492 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและแหลงนำ้ หนาที่ 20 ลำดบัที ่146 สอดคลอง
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กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 1 การสงเสรมิ
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน  

    โครงการกอสรางเมรุเผาศพ (เฉพาะสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
บานใหมปางเติม หมูที่ 1 

จำนวน 409,200 บาท 

      

  
- เพื่อทำการกอสรางเมรุเผาศพ (เฉพาะสวนโครงสรางคอนกรตีเสริม
เหล็ก) บานใหมปางเติม หมูที่ 1  ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 อาคาร ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและแหลงนำ้ หนาที่ 19 ลำดบัที่ 141 สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 1 การสงเสรมิ
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน   

      

    
โครงการปรับปรงุผิวจราจรโอเวอรเลย จากสี่แยกรานนางวงคจันทร  
ปนสม - สามแยกกลางหมูบาน (ขางบานนายไชยวัฒน  กุณะ)  บานปง 
หมูท่ี 9 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  
- เพื่อทำการปรับปรุงผวิจราจรโอเวอรเลย จากสี่แยกรานนางวงค
จันทร ปนสม - สามแยกกลางหมูบาน (ขางบานนาย
ไชยวัฒน กุณะ) บานปง หมูที่ 9 ปริมาณงาน ดังนี ้
1. ปูผิวจราจรจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนน ขนาด
กวาง 3.5 เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว 63 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 220.5 ตารางเมตร 
2. ปูผิวจราจรจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนน ขนาด
กวาง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว 120 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอย
กวา 480 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดกำหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและแหลงนำ้ หนาที่ 22 ลำดบัที่ 159  สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 1 การสงเสรมิ
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน  
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   คาปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอสราง       

    โครงการปรับปรงุ บำรุงรักษาถนน ในเขตพื้นท่ี ต.บานกาด จำนวน 650,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุง บำรุงรักษาถนนในเขตพื้นท่ีตำบลบานกาด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและแหลงนำ้ หนาที่ 2 ลำดับที ่6 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที ่2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 1 การสงเสรมิ
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน  
  

      

    โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบาน บานกิ่วแลปาเปา หมูที ่3 จำนวน 280,600 บาท 

      

  
- เพื่อทำการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานก่ิวแลปาเปา หมู
ที่ 3 ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบซอมระบบทอเมนประปา ความยาว
รวม 876 เมตร  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตำบลบาน
กาดกำหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
การแกไขแผน คร้ังที ่1/2564 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและแหลงนำ้ หนาที่ 22 ลำดบัที่ 159 สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอท่ี 1 การสงเสรมิ
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงและทองถ่ิน  

      

   คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)       

    คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จำนวน 50,500 บาท 

      

  
 - เพ่ือจายเปนคาชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา
K) 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
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แผนงานการเกษตร 

 งานสงเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการสงเสริมอาชีพตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ คาเชา
สถานที ่คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ ตนไม กลา  พืชผัก ปุย คาจัดทำเอกสาร คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสารสำหรับผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆที่จำเปนและประหยัดในการ
ดำเนินกิจกรรม 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที ่7 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ หนาที่ 60 ลำดับที่ 12 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที ่3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่ 2 การ
สงเสริมการเกษตร การผลิตสนิคาชุมชน การลงทุนสูสากล 
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 งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 5,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 5,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    โครงการปลูกตนไมในทีส่าธารณะและปาชุมชน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนนิงานตามโครงการปลูกตนไม 
ในที่สาธารณะและปาชุมชน  โดยจายเปน คากลาตนไม คาปาย
ประชาสัมพันธ  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มและ
คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆที่จำเปนและประหยัด 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนาที่ 77 ลำดบัที ่10 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาต ิ20 ป ขอที ่5 ดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ขอ
ที่ 4  การเสริมสรางความมัน่คงดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 

แผนงาน 

                                         

                                                        

 งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

สาธารณสุข

  

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนาและ

นันทนาการ 

แผนงาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร  

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,400                 2,400 

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 52,893                52,893 

เงนิสำรองจาย 118,985                 118,985 

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,644,000         1,644,000 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 90,000         90,000 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 4,689,600                 4,689,600 

รายจายตามขอผูกพัน 56,000                 56,000 

เงนิสมทบกองทนุบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
282,552         282,552 

 
คาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/

รองนายก 
  42,120              42,120 
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งบ

บุคลากร 

เงินเดือน 

(ฝาย

การเมือง) 

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชกิสภา/

เลขานุการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  1,454,400              1,454,400 

เงนิคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก 
 42,120        42,120 

                  

 

แผนงาน 

                                          

                                                           

 งบ/หมวด/ประมาณรายจาย   

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนาและ

นันทนาการ 

แผนงาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 

รวม 

งบ

บุคลากร 

เงินเดือน 

(ฝายประจำ) 

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  514,080        514,080 

           

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตำบล 

 86,400        86,400 

คาตอบแทนพนักงานจาง   562,200 289,200 281,640      1,133,040 
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เงนิเดือนขาราชการหรือพนกังานสวน

ทองถิ่น 
  4,171,860 297,900 1,091,460 297,900 218,400  955,800  7,033320 

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

เงนิเพิ่มตางๆของพนักงานจาง         27,000          27,000 

 

 


