ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล

เรื่อง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต.
จานวน 2 คน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ นายก อบต. และรองนายก
อบต. จานวน 2 คน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต.
จานวน 2 คน
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. จานวน 1 คน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา อบต. จานวน 1 คน รอง
ประธานสภา อบต. จานวน 1 คน สมาชิกสภา อบต. จานวน 22 คน และเลขานุการ
สภา อบต. จานวน 1 คน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจาปีและเงินอื่นๆ ตามสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
- สานักงานปลัด จานวน 9 อัตรา
- กองคลัง จานวน 4 อัตรา
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนรายเดือน
นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินที่ปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ของพนักงาน
ส่วนตาบล ประกอบด้วย
- สานักงานปลัด จานวน 1 อัตรา
- กองคลัง จานวน 2 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารของนักบริหารงาน อบต. และ
ประเภทอานวยการ ประกอบด้วย
- สานักงานปลัด จานวน 3 อัตรา
- กองคลัง จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน

12,911,500
9,748,000
2,928,000
515,000

บาท
บาท
บาท
บาท

43,000

บาท

43,000

บาท

87,000

บาท

2,240,000

บาท

6,820,000
4,056,000

บาท
บาท

154,000

บาท

210,000

บาท

237,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจา และ
เงินอื่นๆ ตามสิทธิของลูกจ้างประจา (กองคลัง) จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงาน
จ้างให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
- พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักงานปลัด จานวน 3 อัตรา กองคลัง จานวน 4
อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป สานักงานปลัด จานวน 8 อัตรา
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ วคราวและเงิน ค่าตอบแทนพิ เศษให้ แก่
พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
- พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักงานปลัด จานวน 2 อัตรา กองคลัง จานวน 3
อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป สานักงานปลัด จานวน 8 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการสอบ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตามผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์กาหนด ให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
ได้ รับ ตามกฎหมาย เป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการกาหนดเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผูม้ ีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน ค่าเช่า บ้ านให้ แก่ พนั กงานส่ วนต าบล ซึ่ งมี สิ ท ธิที่ จะได้ รับ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
เงิน สวัส ดิ การเกี่ย วกับ การศึกษาบุ ต รพนั กงานส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน

1,970,000

บาท

จานวน

193,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

3,003,000
420,000
250,000

บาท
บาท
บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,408,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

เพื่ อจ่ายเป็นค่ าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา
จัดเก็บขยะ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ค่าธรรมเนียม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ง วั ด สอบเขตที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา และค่าธรรมเนียมอื่นใด
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เช่ า เครื่อ งถ่ า ยเอกสาร และค่ า ถ่ า ยเอกสาร ที่ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1 ก.พ. 62
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
- ค่ าเลี้ ย งรั บ รอ งใน ก ารป ระชุ ม ส ภ า อบ ต . ค ณ ะก รรม ก าร ห รื อ
คณะอนุกรรมการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือของ อบต. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.
28 ก.ค. 48
- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา พิธีเปิดอาคารต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถของ อบต.
ก่อให้เกิดความเสียหายตามกฎหมาย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า บริ ก ารจอดรถ ณ ท่ า อากาศยาน ค่ า ผ่ า นทางด่ ว นพิ เศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล
และตามที่ ค ณ ะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก าหนด โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

450,000

บาท

ประชาสั ม พั น ธ์ จั ด สถานที่ ค่า วั ส ดุ เครื่องเขีย นและอุ ป กรณ์ ค่า พิ ม พ์ เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าพวงมาลัย พวงมาลาฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตามวาระ
และโอกาสที่จาเป็นและมีความสาคัญ
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ โดยมี ค่ าใช้ จ่ ายประกอบด้ ว ย ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่องดื่ ม ค่ า
สมนาคุณ วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
โครงการ ค่ า ป้ าย ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง (สามารถถัว เฉลี่ ย จ่ า ยได้ ทุ กรายการ)
เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พรบ.กาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลาดับที่ 15 )
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่กลาง สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้ องถิ่นอาเภอบ้ านแหลม ที่ ว่าการอาเภอบ้ านแหลม ชั้น 1 เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 2 )
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบด้ ว ย ค่ า อาหาร
ค่า อาหารว่ างและเครื่องดื่ ม ค่าสมนาคุณ วิ ท ยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่ พั ก ค่าของ
สมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถ
ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
119 ลาดับที่ 1 )
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน

จานวน

3,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม
จานวน

780,000
150,000

บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ ก ที่ เย็บ กระดาษขนาดเล็ ก เก้า อี้ พ ลาสติ ก กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด กาว ยางลบ คลิป ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี
ตรายาง ซองเอกสาร ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ที่ถูพื้น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้ างพิ ม พ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดื่ ม สาหรับ บริการประชาชนในส านั กงาน
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผ่นป้ายชื่อสานักงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้ า ลูกถ้วยสายอากาศ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์
รีซี สเตอร์ หลอดไฟฟ้ า จานรั บสั ญ ญาณดาวเที ยม ดอกล าโพง ไมโครโฟน เครื่ องวั ด
กระแสไฟฟ้า แผงวงจร ฯลฯ
- วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ งานบ้ า นงานครั ว เช่ น แปรง ไม้ ก วาด หมอน
ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม มีด ผ้าปูโต๊ะ ถาด แก้วน้า จานรอง กระติก
น้าแข็ง กระติกน้าร้อน ฯลฯ
- วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ทราย ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ค้อน ชะแลง จอบ ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง แม่แรง ยางรถยนต์ น้ามัน
เบรก เพลา สายไมล์ เบาะรถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้า แบตเตอรี่ หัวเทียน เข็มขัดนิรภัย กุญแจ
เลื่อน ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตช์ ล็อกพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟหน้า ไฟเบรคฯลฯ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันแก๊สโซฮอล์ น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
อบต.
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ น้ายาต่างๆ ฯลฯ
- วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัดศัต รูพื ช
และสัตว์ วัสดุเพาะชา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
- วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิ วเตอร์ เช่ น อุปกรณ์ บั นทึ กข้อมูล (Diskette,
Flash Drive) แผ่ น หรื อจานบั น ทึ กข้ อมู ล หั วพิ ม พ์ หรือแถบพิ ม พ์ ส าหรั บ เครื่ องพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่ อง สายเคเบิ้ ล
แผงแป้ นอั กขระหรือแป้ นพิ มพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ ป เมาส์ พรินเตอร์สวิ ตชิ่ งบ๊ อกซ์
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ฯลฯ
- วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าอยู่ในวัสดุประเภทใดๆ ได้ เช่น
มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

395,000

บาท

- ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารสานักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น รวมถึง
ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
- ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าน้ าประปาส าหรับ อาคารส านั กงาน อาคารสิ่ งปลู กสร้า งอื่ น
รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
- ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ของ อบต. และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ที่ใช้ใน
ราชการ อบต.
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบอิ น เตอร์ เน็ ต รวมถึ ง
อินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็นต้น และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บี ที ยู จ านวน 2 เครื่อ ง โดยมี คุ ณ สมบั ติ แ ละราคาเป็ น ไปตามบั ญ ชี ราคา
มาตรฐานครุภัณ ฑ์ สานักงบประมาณ (ปรากฏตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 หน้าที่ 175 ลาดับที่ 17 )
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 172 ลาดับที่ 10)
- เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าจั ด ซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้ าขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 171 ลาดับที่ 6)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
20,000 บาท
(3) รายจ่ ายเพื่ อซ่ อมแซมบ ารุ งรั กษาโครงสร้ างของครุ ภั ณ ฑ์ ขนาดใหญ่ เช่ น
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

300,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม
รวม

160,500
130,500

บาท
บาท

จจานวน
านวน

56,000
64,800 บาท
บาท

จานวน

22,000

บาท

จานวน

2,500

บาท

จานวน

50,000

บาท

(5) รายจ่ า ยที่ ต้ อ งช าระพร้ อ มกั บ ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น ค่ า ขนส่ ง ค่ า ภาษี ค่ า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น
การติดตั้ งครั้งแรกในอาคาร ทั้ งที่ เป็ นการดาเนิ นการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(5) รายจ่ า ยเพื่ อ จ้ า งที่ ป รึ ก ษาในการจั ด หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และหรื อ
สิ่งก่อสร้าง
(6) รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ที่ ดิ น และหรือ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เช่ น ค่ า เวนคื น ที่ ดิ น
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การโครงการเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ ปี โดยมี ค่ าใช้ จ่ า ยประกอบด้ วย ค่า อาหาร ค่ าอาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ลาดับที่ 3 )
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
- โครงการจ้างทีป่ รึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างองค์ กรหรือสถาบั นที่ เป็ น กลางส ารวจ วิ จั ย ประเมิ น ผล
ประเมินความพึงพอใจ การปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 126 ลาดับที่ 16)

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม
รวม

45,000
20,000

บาท
บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

25,000
25,000
25,000

บาท
บาท
บาท

งานบริหารงานคลัง
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
และบริหารงานพั สดุ ภาครัฐ เป็ น ไปตามหนั งสือกระทรวงการคลัง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค
0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.ย. 60
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี ) ตามผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์กาหนด ให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
ได้ รับ ตามกฎหมาย เป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวง มหาดไทยว่ าด้ วยการกาหนดเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน ค่าเช่า บ้ านให้ แก่ พนั กงานส่ วนต าบล ซึ่ งมี สิ ท ธิที่ จะได้ รับ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่ อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุ ตรให้ แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ซึ่ ง มี สิ ท ธิ เบิ ก เงิน ช่ ว ยเหลื อการศึ กษาบุ ต รได้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่าจ้ างเหมาบริการต่ า งๆ ค่า จ้า งเหมาบริการบุ คคล ค่าถ่า ย
เอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพ ย์สิ น และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ของกองคลัง
โดยจ่ ายเป็ น ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่ า

1,046,500
1,002,000
590,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000

บาท

60,000

บาท

25,000

บาท

242,000

บาท

30,000

บาท

50,000

บาท

อากาศยาน ค่าผ่ านทางด่ วนพิ เศษ ค่าธรรมเนี ยมในการใช้ สนามบิ น ค่าลงทะเบี ย น
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยมี
ค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบด้ ว ย ค่า ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ ยจ่ายได้ทุกรายการ) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 127 ลาดับที่ 18)
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินการจัดทาหรือปรับฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจั ดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยแผนที่ ภ าษี และทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น ขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2550 หนั งสื อ กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่น ที่ มท
0808.3/ว 483 ลว. 19 ก.พ. 61 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 127 ลาดับที่ 17)
- โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบด้ ว ย ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิท ยากร ค่าวัส ดุอุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการอบรม
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (สามารถถั ว เฉลี่ ย จ่ า ยได้ ทุ ก รายการ) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 128 ลาดับที่ 20)
- โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่า ใช้ จ่ ายในการด าเนิ น การโครงการอบรมส่ งเสริม คุณ ธรรม
จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (สามารถถั ว เฉลี่ ย จ่ า ยได้ ทุ ก รายการ) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าหน้ า ที่ ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 129 ลาดับที่ 21)
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

2,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าวัสดุ

- วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่ เย็บ กระดาษขนาดเล็ ก เก้ าอี้พ ลาสติ ก กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด กาว ยางลบ คลิป ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี
ตรายาง ซองเอกสาร ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ที่ถูพื้น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้ างพิ ม พ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดื่ ม สาหรับ บริการประชาชนในส านั กงาน
เครือ่ งเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผ่นป้ายชื่อสานักงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ ง เช่ น ไขควง แม่ แรง ยางรถยนต์
น้ามันเบรก เพลา สายไมล์ เบาะรถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้า แบตเตอรี่ หัวเทียน เข็มขัดนิรภัย
กุญแจเลื่อน ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตช์ ล็อกพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟหน้า ไฟเบรค
ฯลฯ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันแก๊สโซฮอล์ น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
อบต.
- วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิ วเตอร์ เช่ น อุปกรณ์ บั นทึ กข้อมูล (Diskette,
Flash Drive) แผ่ น หรื อจานบั น ทึ กข้ อมู ล หั วพิ ม พ์ หรื อแถบพิ ม พ์ ส าหรั บ เครื่ องพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่ อง สายเคเบิ้ ล
แผงแป้ นอั กขระหรือแป้ นพิ มพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ ป เมาส์ พรินเตอร์สวิ ตชิ่ งบ๊ อกซ์
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ที่ใช้ใน
ราชการ อบต.
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 173 ลาดับที่ 11)
- เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าจั ด ซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้ าขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลาดับที่ 7)
- ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย

รวม
จานวน

160,000
40,000

บาท
บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน
จานวน

10,000
10,000

บาท
บาท

รวม
รวม
จานวน

44,500
44,500
22,000

บาท
บาท
บาท

จานวน

2,500

บาท

จานวน

20,000

บาท

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ า ยที่ ต้ อ งช าระพร้ อ มกั บ ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น ค่ า ขนส่ ง ค่ า ภาษี ค่ า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจาปีและเงินอื่นๆ ตามสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา (สานักงาน
ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ อปพร. ที่มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต. เช่น กรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ เกี่ยวกับงาน อปพร.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่า
เบี้ ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พั ก รายจ่ ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา
ศึ กษาดู งาน ของสมาชิ ก อปพร. ต าบลบางครก และผู้ มี สิ ทธิ เบิ กจ่ ายได้ ตามกฎหมาย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

รวม
รวม
รวม
จานวน

251,000
241,000
241,000
241,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
จานวน

10,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,133,300
333,300
52,300
52,300

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

131,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายบอก
ทาง ป้ายเตือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พรบ.สภาตาบลและองค์ การ
บริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(4) พรบ.ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอานาจฯ มาตรา 16(29) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 98 ลาดับที่ 2 ) (สานักงานปลัด)
- โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายบอก
ทาง ป้ายเตือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การ
บริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(4) พรบ.ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอานาจฯ มาตรา 16(29) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 99 ลาดับที่ 3) (สานักงานปลัด)
- โครงการป้องกันและลดอุบัติภยั ทางถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทาง
ถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สามารถ
ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67(4) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา
16(29) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึ กอบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 7 ) (สานักงานปลัด)
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การโครงการฝึ ก อบรมเพิ่ ม ศัก ยภาพ
อปพร. โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบด้ ว ย ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่อ งดื่ ม ค่ า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่ นๆที่เกี่ยวข้อง
(สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(4) พรบ.ก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อานาจฯ มาตรา 16(29) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลาดับที่ 8) (สานักงาน
ปลัด)
- โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสา
ธารณภัยและการป้องกัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าป้าย ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(4) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ มาตรา 16(29) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 5 )
(สานักงานปลัด)
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย

จานวน

3,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น
ค่าวัสดุ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ สาหรับปฏิบัติงาน อปพร.
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า
เข็ ม ขั ด หมวก ฯลฯ ให้ แ ก่ อปพร. และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
- วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าอยู่ในวัสดุประเภทใดๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตาบล
บางครก ประกอบด้วย
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 10 ตัว
2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
จานวน 5 ตัว
3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16
ช่อง จานวน 1 เครื่อง
4) พร้อมจอแสดงภาพ และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลาดับที่ 1)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

แผนงานการศึกษา

รวม
จานวน

150,000
60,000

บาท
บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
รวม

800,000
800,000

บาท
บาท

จานวน

800,000

บาท

รวม
รวม
รวม

1,518,000
1,518,000
1,518,000

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจาปีและเงินอื่นๆ ตามสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงาน
จ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่ อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวและเงิน ค่าตอบแทนพิ เศษ ให้ แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุ ต รได้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1,179,000

บาท

305,000

บาท

24,000

บาท

10,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่ อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสื อหรือ
เข้าปกหนังสือ คู่มือในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ โดยจ่ า ยเป็ น ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ
และค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง ของบุ คลากรศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก อบต. เป็ น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครูศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางครก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลว.28 มิ.ย. 62
- โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางครก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. บางครก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการอบรม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลฯ มาตรา 67 (5), พรบ.กาหนด

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,453,100
1,653,100
556,100
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 6 )
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต. บางครก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันเด็กสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก
เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16 มิ.ย. 52,
ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22 มี.ค. 59, ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลว. 19 มิ.ย.61 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลาดับ
ที่ 7 )
- ค่าจัดการเรียนการสอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒ นาการเด็ก สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0893.2/801 ลว. 11 มี.ค. 51, ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย.61 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 7 )
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (3-5 ปี) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 รายการ ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยน เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ .ย.61 หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 ลว. 8 พ.ค. 62 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 83 ลาดับที่ 7 )
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ ายเพื่ อจั ด หาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่ อมแซมบ ารุงรักษาทรัพ ย์ สิ น ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อวั สดุ ส านั กงาน เช่ น หนั ง สื อ เครื่องคิ ด เลขขนาดเล็ ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ ก ที่ เย็ บ กระดาษขนาดเล็ ก เก้ า อี้ พ ลาสติ ก กระดาษ
ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กาว ยางลบ คลิป ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์
สมุดบัญชี ตรายาง ซองเอกสาร ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ที่ถูพื้น สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผ่นป้ายชื่อสานักงาน แผ่น
ป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางครก

จานวน 443,100 บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

1,097,000
40,000

บาท
บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด หมอน ผ้าห่ม ที่
นอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม มีด ผ้าปูโต๊ะ ถาด แก้วน้า จานรอง กระติกน้าแข็ง ฯลฯ สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางครก
- ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก และเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. บาง
ครก จานวน 5 แห่ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
3274 ลว. 19 มิ.ย.2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85
ลาดับที่ 11 )
- วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพื ช
และสัตว์ วัสดุเพาะชา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
- วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิ วเตอร์ เช่ น อุปกรณ์ บั นทึ กข้อมูล (Diskette,
Flash Drive) แผ่ น หรื อจานบั น ทึ กข้ อมู ล หั วพิ ม พ์ หรือแถบพิ ม พ์ ส าหรั บ เครื่ องพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่ อง สายเคเบิ้ ล
แผงแป้ นอั กขระหรือแป้ นพิ มพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ ป เมาส์ พรินเตอร์สวิ ตชิ่ งบ๊ อกซ์
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ตามโครงการอาหารกลางวั น เด็ กนั ก เรี ย นให้ แ ก่
โรงเรี ยนในเขตพื้ นที่ อบต. บางครก จ านวน 5 แห่ ง ในอั ต รามื้ อ ละ 20 บาทต่ อ คน
จานวน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
3274 ลว. 19 มิ.ย. 61 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 86
ลาดับที่ 12 )
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดงานวันเด็ก
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การโครงการจั ด งานวั น เด็ ก โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (สามารถถั ว เฉลี่ ย จ่ า ยได้ ทุ ก รายการ) เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 พรบ. สภา
ต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6) (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลาดับที่ 1)
แผนงานสาธารณสุข

จานวน

30,000

บาท

จานวน

997,000

บาท

จานวน

10,000\

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
รวม

1,800,000
1,800,000

บาท
บาท

จานวน

1,800,000

บาท

รวม
รวม
รวม

65,000
65,000
65,000

บาท
บาท
บาท

จานวน

65,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนอาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รับ เงิ น
ค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ ว ยอาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการเบิ ก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

รวม
รวม
รวม
รวม
จานวน

144,000
144,000
144,000
รวม
144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลสารวจข้อมูลจานวน
สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนั ขบ้า ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน ที่ 5
กรกฎาคม 2561 และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาด
สารไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชน ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การ
เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ภารกิ จ ของโครงการ
เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ก.ค. 61 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 6 )
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าใช้ จ่า ยในการดาเนิ น การโครงการป้ องกัน และควบคุม โรค
ไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค ค่ าทรายกาจั ด ลู กน้ ายุ งลาย ค่า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในโครงการ การ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) พรบ.
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) พรบ. กาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19) (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลาดับที่ 4)

รวม
รวม
รวม
จานวน

310,000
310,000
310,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

บาท

- โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้ น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด To be number one ซึ่ ง เป็ น โครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้ จ่ายส าหรับ การอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ก.ค.
61 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 9 )
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเล็ก
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การโครงการส่งเสริม โภชนาการและ
สุขภาพอนามั ย แม่ และเด็ กเล็ ก ซึ่งเป็ น โครงการพระราชด าริด้ า นสาธารณสุข เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้ จ่ายส าหรับ การอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ก.ค.
61 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 8 )
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิ ษ สุนั ขบ้า ตามพระปณิ ธานสมเด็ จพระเจ้าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้ าจุ ฬ าภรณวลั ย
ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุม ารี กรมพระศรีส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี โดยมี ค่า ใช้ จ่ า ย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พรบ. กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว. 5 ก.ค. 61 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 7)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

จานวน

80,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม
รวม
รวม

406,000
401,000
401,000

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจาปีและเงินอื่นๆ ตามสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา (สานักงาน
ปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงาน
จ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา (สานักงานปลัด)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุ ต รได้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผนงานเคหะและชุมชน

200,000

บาท

201,000

บาท

5,000
5,000
5,000

บาท
บาท
บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงาน
จ้ า งให้ แ ก่ พ นั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ 2 อั ต รา พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป จ านวน 4 อั ต รา
(สานักงานปลัด)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชี พชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 7 อัตรา (สานักงานปลัด)

รวม
รวม
รวม
จานวน

774,000
774,000
774,000
678,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

96,000

บาท

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาบริการต่ า งๆ ค่ าจ้ า งเหมาติ ด ตั้ งไฟฟ้ า สาธารณะ
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

220,000
220,000
70,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

20,000

บาท

(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น
ค่าวัสดุ
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์
รีซี สเตอร์ หลอดไฟฟ้ า จานรั บสั ญ ญาณดาวเที ยม ดอกล าโพง ไมโครโฟน เครื่องวั ด
กระแสไฟฟ้า แผงวงจร ฯลฯ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าบริการกาจัดขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ สถานที่บ่อ
ขยะของหน่วยงานราชการ/เอกชน ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการที่จาเป็น เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67(2) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
มาตรา 16(17)(18) (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ าที่ 109
ลาดับที่ 2)
ค่าวัสดุ
- วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะชนิดต่างๆ ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุง
มือ ฯลฯ สาหรับงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

รวม
จานวน

150,000
150,000

บาท
บาท

รวม
รวม
รวม

440,000
440,000
320,000

บาท
บาท
บาท

จานวน

320,000

บาท

รวม
จานวน

120,000
100,000

บาท
บาท

จานวน

20,000

บาท

632,000
235,000
235,000

บาท
บาท
บาท

15,000

บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว อบอุ่ น โดยมี ค่า ใช้ จ่ ายประกอบด้ ว ย ค่ าอาหาร ค่ า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบล
และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6) พรบ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลาดับที่ 2 )
- โครงการจัดการขยะชุมชน

จานวน

20,000

บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ น การโครงการจั ดการขยะชุ มชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67(2) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
มาตรา 16(17)(18) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลาดับที่ 3 )
- โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ตกแต่ งสถานที่ ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการอบรม ค่าป้ าย ค่ าใช้ จ่ ายอื่ นๆที่ เกี่ยวข้อง
(สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(7) พรบ.ก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(24) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 37
ลาดับที่ 2 )
- โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ นการโครงการเทิ ดทู นสถาบั นชาติ ศาสน์
กษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิ ท ยากร ค่ าจ้ างเหมาจั ดสถานที่ ค่ าป้ าย ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการจั ดกิ จกรรม
ค่าใช้ จ่ ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้ อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ทุ กรายการ) เป็ นไปตามพรบ. สภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(8), พรบ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึ ก อบรมและการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2557
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 1 )
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการโครงการพั ฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัว
เฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็ นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6), พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16(10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลาดับที่ 5 )
- โครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการโครงการส่งเสริมการดาเนิ นงานตาม
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยมี ค่ าใช้ จ่ ายประกอบด้ วย ค่ าอาหาร ค่ าอาหารว่ างและ
เครื่ องดื่ ม ค่ าสมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ าป้ าย ค่ าวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการจั ดกิ จกรรม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภา
ตาบลฯ มาตรา 67(6), พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา
16(10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
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การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 3 )
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ยากไร้ในตาบล)
เพื่ อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการด าเนิ นการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิ การ
ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ยากไร้ในตาบล) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6), พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6) (10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลาดับที่ 4 )
- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สงู อายุในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายใน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิ ท ยากร ค่ าจ้ างเหมาจั ดสถานที่ ค่ าป้ าย ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการจั ดกิ จกรรม
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ ยจ่ายได้ ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(8), พรบ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 1 )
- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่ มรายได้
ให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุ ณ วิ ทยากร ค่ าป้ าย ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการจั ดอบรม ค่ าใช้ จ่ ายอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6)(10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 2 )
- โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น โครงการเสริ ม สร้ า งความรู้เกี่ ย วกั บ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ ในการอบรม ค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ย จ่ายได้ ทุกรายการ)
เป็นไปตาม พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(15)(16) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 5 )
- โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ย วกับ พรบ. ข้อมู ล ข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่ ป ระชาชน โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
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ทุ ก รายการ) เป็ น ไปตาม พรบ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าหน้ า ที่ ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 113 ลาดับที่ 6)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง
จานวน 5 ชุด เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จานวน 1 จุด หมู่ที่ 6 จานวน 1 จุด
หมู่ ที่ 8 จ านวน 1 จุ ด หมู่ ที่ 9 จ านวน และหมู่ ที่ 10 จ านวน 1 จุ ด ตั้ งตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 26, หน้าที่ 62
ลาดับที่ 37, หน้าที่ 63 ลาดับที่ 39, หน้าที่ 65 ลาดับที่ 42, หน้าที่ 66 ลาดับที่ 44)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจาปี
2563 ให้ แ ก่อาเภอบ้ า นแหลม เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลาดับที่ 8 )
- โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบู รณาการให้แก่
อาเภอบ้ านแหลม เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยเงิน อุด หนุ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 114 ลาดับที่ 9 )
- โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตาบล เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ
หมู่บ้านตาบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่อาเภอบ้านแหลม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลาดับที่ 10 )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาจัดทาสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)
เป็ น ไปตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16(14)
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬ า
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลาดับที่ 2 )
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันในโอกาส
ต่างๆ (ตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6),
พรบ.ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(14)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬ า
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกี ฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลาดับที่ 1 )
ค่าวัสดุ
- วัสดุกีฬา
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุป กรณ์ กี ฬ าต่ า งๆ เช่ น ลู ก ฟุ ต บอล ฟุ ต ซอล
ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ ให้ประชาชนได้ใช้ออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เกิด ประโยชน์ ไม่ ยุ่ งเกี่ย วกับ ยาเสพติ ด (ตาม พรบ. กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
มาตรา 16(14))
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬา คสล. กว้าง 23.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 864.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กาหนด (ตาม พรบ. กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16(14) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 32) (กองช่าง)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัว
เฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67(5)(8) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16(11) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 94
ลาดับที่ 4 )
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้าดาหัวและวันผู้สงู อายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รด
น้าดาหัวและวันผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าป้าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตาม พรบ.
สภาตาบลฯ มาตรา 67(8), พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา
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92,000
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16(11) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลาดับที่ 3 )
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
ให้แก่มัสยิดอิสลามมุรเราะห์มาน หมู่ที่ 2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 94 ลาดับที่ 5 )
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการโครงการประชาสัมพั นธ์การท่องเที่ ยว
โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดทาแผ่นพับประชาสัมพั นธ์ ค่าป้าย ค่าจัดกิจกรรม
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ.
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16(8) (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 5 )
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี
เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจาปี 2563 ให้แก่อาเภอบ้า นแหลม (ตาม พรบ. กาหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 16(8) เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 41 ลาดับที่ 4 )
- โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่
11 ประจาปี 2563 ให้แก่อาเภอบ้านแหลม (ตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ มาตรา 16(8) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลาดับที่ 3 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจาปีและเงินอื่นๆ ตามสิทธิให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินทีป่ รับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิที่
ก.พ. รับรอง ของพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทอานวยการ จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงาน
จ้างให้ แก่พ นั กงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัต รา พนั กงานจ้ างทั่ วไป จ านวน 2
อัตรา
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตามผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์กาหนด ให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
ได้ รับ ตามกฎหมาย เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผูม้ ีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้รับจ้าง
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เหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าถ่ายเอกสาร ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติงาน ค่างานสารวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบและ
รับรองแบบแปลน และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามหนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1 ก.พ. 62 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7170 ลว. 9 ธ.ค. 59
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสั มพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
เบิ กจ่ ายได้ต ามกฎหมาย โดยจ่ายเป็ น ค่าเบี้ ยเลี้ ย งเดิ น ทาง ค่าพาหนะ ค่า เช่ าที่ พั ก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ เศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กาว
ยางลบ คลิป ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ตรายาง ซองเอกสาร
ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรง
วางเอกสาร น้ าดื่ ม เครื่องเย็ บ กระดาษ กุญ แจ นาฬิ กาตั้ งหรือแขวน แผ่ น ป้ ายชื่ อ
สานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องคิดเลข ฯลฯ
- วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ทราย ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ค้อน ชะแลง จอบ ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่ น ไขควง แม่ แรง ยางรถยนต์
น้ามันเบรก เพลา สายไมล์ เบาะรถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้า แบตเตอรี่ หัวเทียน เข็มขัดนิรภัย
กุญแจเลื่อน ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตช์ ล็อกพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟหน้า ไฟเบรค
ฯลฯ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
จานวน

200,000
20,000

บาท
บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันแก๊สโซฮอล์ น้ ามันเครื่อง น้ ามั นจารบี แก๊สหุ งต้ ม ฯลฯ สาหรับ เครื่องจักรกล รถ
ราชการของ อบต. หรือของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ครกมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอยืมหรือใช้เครื่องจักรกลในการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน สิ่งก่อสร้างต่างๆ การขุดลอกแหล่งน้า ในพื้นที่รับผิดชอบโดย อบต. บางครก เป็น
ผู้สนับสนุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล (Diskette,
Flash Drive) แผ่ น หรือจานบั น ทึ กข้ อมู ล หั วพิ มพ์ หรือแถบพิ มพ์ ส าหรับ เครื่ องพิ มพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล
แผงแป้ นอั กขระหรือแป้ นพิ มพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ ป เมาส์ พรินเตอร์สวิ ตชิ่ งบ๊ อกซ์
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 173 ลาดับที่ 12)
- เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 172 ลาดับที่ 8)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ า ยที่ ต้ อ งช าระพร้อ มกั บ ค่ า ครุภั ณ ฑ์ เช่ น ค่ า ขนส่ ง ค่ า ภาษี ค่ า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ที่อยู่ใน

จานวน

40,000

บาท

รวม
รวม

44,500
44,500

บาท
บาท

จานวน

22,000

บาท

จานวน

2,500

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,013,500
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ความดูแลของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (แยกไปบ้านนางสวาท โค้วไล้)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 554.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ น ที่ เทคอนกรีต ไม่น้ อยกว่า 1,662.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กาหนด (ตาม พรบ. สภาตาบลฯ
มาตรา 67(1) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16(2) (4)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 27 )
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบุตรน้าเพชร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กาหนด (ตาม พรบ. สภาตาบลฯ มาตรา
67(1) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16(2) (4) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 27 )
ขยายถนนไหล่ทางกุโบร์ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 2 พร้อมฝังท่อระบายน้าและบ่อพัก
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนไหล่ทาง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 57.00 เมตร ใช้
วัสดุลูกรัง จานวนไม่น้อยกว่า 122 ลบ.ม. ใช้หินคลุก จานวนไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. วาง
ท่ อ ระบายน้ า คสล. Ø หนา 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 9 ท่ อ น พร้ อ มป้ า ย
ประชาสัมพั นธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กาหนด (ตาม พรบ. สภาตาบลฯ มาตรา
67(1) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16(2) (4) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลาดับที่ 28 )
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่
มี สิ ท ธิ เรี ย กร้อ งเพิ่ ม ค่ า งานก่ อ สร้ า ง และค่ า อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว. 5 มี.ค. 61
ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ทางเข้าวัดบางลาภู
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่า ซ่ อ มสร้า งถนนลาดยาง ผิ ว จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว
593.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,057.00 ตาราง
เมตร พร้อมเส้นขอบทาง 119.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
แบบ อบต. กาหนด (ตาม พรบ. สภาตาบลฯ มาตรา 67(1) พรบ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 16(2) (4) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 152 ลาดับที่ 37 )
ฝังท่อ คสล. พร้อมบ่อพักข้างมัสยิด หมู่ที่ 2
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ฝั ง ท่ อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร พร้อ มยาแนวคาดท่ อ
จานวน 70 ท่อน บ่อพัก หนา 0.09 ม. พร้อมฝา คสล. จานวน 14 บ่อ ถมดินหลังท่อ

รวม
รวม

2,993,500
2,993,500

บาท
บาท

จานวน

899,000

บาท

จานวน

171,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

128,000

บาท

จานวน

1,596,000

บาท

จานวน

109,500

บาท

จานวนไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.
กาหนด (ตาม พรบ. สภาตาบลฯ มาตรา 67(1) พรบ.กาหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอานาจฯ มาตรา 16(2) (4) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 58 ลาดับที่ 29 )
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
รวม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้างต่างๆ ประกอบด้วย
จานวน
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดนิ รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาให้ที่ดิน สิง่ ก่อสร้าง มีมลู ค่าเพิ่มขึน้
(3) รายจ่ายเพื่อติดตัง้ ระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่ เป็น
การติดตั้งครัง้ แรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดาเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร รวมถึงการติดตัง้ ครั้งแรกในสถานที่ราชการ
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จา่ ยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง
(6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับทีด่ ินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้า คู
คลองเพื่อการเกษตร จ้างเหมากาจัดวัชพืช กาจัดผักตบชวา ในแหล่งน้าและคูคลองใน
พื้นที่ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้า คู คลอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้า คู
คลอง โดยมี ค่าใช้จ่ ายประกอบด้ วย ค่าน้ าดื่ม ค่าป้ าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการจัด
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ.
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(7), พรบ.กาหนดแผน
และขั้ น ตอน การกระจายอ าน าจฯ พ .ศ. 2542 มาตรา 16(24) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลาดับที่ 1 )
- โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การโครงการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบด้ ว ย ค่ า อาหาร
ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า ป้ า ย ค่ า ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการจั ด กิ จ กรรม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ) เป็นไปตาม พรบ. สภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(7) พรบ.กาหนดแผนและ
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ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(24) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยค่ าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬ า และการส่ งนั กกีฬ าเข้าร่วม
แข่งขัน กีฬ าขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลาดับที่ 2 )
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ขุดลอกคลองตาใช่ หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง ปากคลอง กว้าง 5.00 เมตร ก้นคลองกว้าง
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 2,080
ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กาหนด (ตาม พรบ. สภา
ตาบลฯ มาตรา 67(1) พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา
16(2) (4) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 27 )
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนายจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องจ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่หน่วยงาน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561 หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นเบี้ ยยั งชี พ ผู้ สู งอายุ ให้ แก่ ผู้ สู งอายุ ที่ มี สิ ท ธิ ในต าบลบางครก
จานวน 12 เดือน เป็นไปตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16(10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 118 ลาดับที่ 3)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิในตาบลบางครก
จานวน 12 เดือน เป็นไปตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16(10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 118 ลาดับที่ 2)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
รองและทาการวินิจฉัยแล้วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับในตาบลบางครก
จานวน 12 เดือน เป็นไปตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16(10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
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ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 118 ลาดับที่ 4)
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยกรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) หรือ
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ หรือในกรณี
ที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบางครก เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง
แนวทางสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 118 ลาดับที่ 1 )
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
บางครก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ พ.ศ. 2561 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลาดับที่ 2)
- เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิน สมทบกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ าราชการส่ ว นท้ องถิ่ น
(กบท.) โดยค านวณตั้ งจ่ ายในอัต ราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ทุ กประเภท
ประจาปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
130 ลาดับที่ 1 )
- เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา ให้แก่ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง
พนักงานประสานงานชนบท
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