


ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางโกระ
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบางโกระ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางโกระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลบางโกระจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,880,388.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 17,847,794.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,611,884.45 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 20,831,771.04 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,740.55 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 32,879.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 243.51 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 311,385.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,460,639.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,024,883.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 10,206.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 14,726,720.92 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 3,772,248.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,415,888.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,813,384.92 บาท

งบลงทุน จํานวน 90,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 635,200.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 10,206.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 65,837.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 67,134.03 65,000.00 20,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

31,792.00 1,600.00 12,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 131,939.96 100,000.00 133,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

396,405.00 305,500.00 372,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 627,270.99 472,100.00 537,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,231,166.75 13,427,900.00 14,261,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,231,166.75 13,427,900.00 14,261,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,417,622.00 10,100,000.00 10,472,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,417,622.00 10,100,000.00 10,472,000.00

รวม 25,276,059.74 24,000,000.00 25,270,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 3,844,102.00 4,264,800.00 4,252,980.00

งบบุคลากร 8,208,453.00 9,326,760.00 9,656,280.00

งบดําเนินงาน 3,613,507.93 6,755,140.00 7,575,560.00

งบลงทุน 982,300.00 2,735,300.00 2,915,180.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,163,823.92 898,000.00 850,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,812,186.85 24,000,000.00 25,270,000.00

รวม 17,812,186.85 24,000,000.00 25,270,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,444,176

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 111,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,624,304

แผนงานสาธารณสุข 195,000

แผนงานเคหะและชุมชน 517,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 393,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,188,440

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย 368,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,252,980

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,270,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,776,880 0 6,776,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,069,760 0 5,069,760

งบดําเนินงาน 3,618,076 909,540 4,527,616
    ค่าตอบแทน 642,676 359,540 1,002,216

    ค่าใช้สอย 2,313,000 485,000 2,798,000

    ค่าวัสดุ 155,400 65,000 220,400

    ค่าสาธารณูปโภค 507,000 0 507,000

งบลงทุน 92,680 27,000 119,680
    ค่าครุภัณฑ์ 92,680 27,000 119,680

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

                              รวม 10,507,636 936,540 11,444,176

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 111,200 111,200
    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 11,200 11,200

                              รวม 111,200 111,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,618,260 0 1,618,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,618,260 0 1,618,260

งบดําเนินงาน 292,040 936,904 1,228,944
    ค่าตอบแทน 234,040 0 234,040

    ค่าใช้สอย 33,000 489,600 522,600

    ค่าวัสดุ 25,000 447,304 472,304

งบลงทุน 22,100 25,000 47,100
    ค่าครุภัณฑ์ 22,100 0 22,100

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน 0 730,000 730,000
    เงินอุดหนุน 0 730,000 730,000

                              รวม 1,932,400 1,691,904 3,624,304

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 195,000 195,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

                              รวม 195,000 195,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบลงทุน 467,400 467,400
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 467,400 467,400

                              รวม 517,400 517,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 4/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 155,000 155,000
    ค่าใช้สอย 155,000 155,000

                              รวม 155,000 155,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 95,000 178,500 273,500
    ค่าใช้สอย 80,000 178,500 258,500

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

                              รวม 95,000 298,500 393,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 5/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,261,140 0 1,261,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,261,140 0 1,261,140

งบดําเนินงาน 646,300 0 646,300
    ค่าตอบแทน 232,300 0 232,300

    ค่าใช้สอย 274,000 0 274,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

งบลงทุน 0 2,281,000 2,281,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,281,000 2,281,000

                              รวม 1,907,440 2,281,000 4,188,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 6/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 15,000 15,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                              รวม 20,000 20,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 368,000 368,000
    ค่าใช้สอย 228,000 228,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

                              รวม 368,000 368,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 7/8



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,252,980 4,252,980
    งบกลาง 4,252,980 4,252,980

                              รวม 4,252,980 4,252,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,444,176

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 111,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,624,304

แผนงานสาธารณสุข 195,000

แผนงานเคหะและชุมชน 517,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 393,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,188,440

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย์ 368,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,252,980

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,270,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบางโกระ และโดยอนุมัติของนายกองค์การ
บริหารสวนตําบลบางโกระ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 25,270,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 25,270,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลบางโกระ
อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
อําเภอ โคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41,808.70 43,023.90 42,447.00 40,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 27,464.52 22,603.36 24,687.03 22,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 566.67 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 69,273.22 65,627.26 67,134.03 65,000.00 20,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 90.00 420.00 380.00 400.00 25.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 460.00 392.50 970.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 200.00 2,388.00 30,352.00 1,000.00 950.00 % 10,500.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 750.00 3,210.50 31,792.00 1,600.00 12,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 108,167.20 113,627.29 131,939.96 100,000.00 33.00 % 133,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 108,167.20 113,627.29 131,939.96 100,000.00 133,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 279,820.00 311,795.00 355,535.00 300,000.00 20.00 % 360,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 5,490.00 6,100.00 40,870.00 5,500.00 118.18 % 12,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 285,310.00 317,895.00 396,405.00 305,500.00 372,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 165,798.01 158,504.27 160,055.19 171,800.00 -6.87 % 160,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,274,522.05 10,490,783.81 10,660,866.18 10,300,000.00 3.69 % 10,680,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 992,750.91 1,061,274.49 1,000,197.12 992,900.00 0.72 % 1,000,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,341,784.28 2,000,863.51 2,341,575.30 1,900,000.00 23.68 % 2,350,000.00
     ภาษีสุรา 556,784.15 133,143.20 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 19,431.94 16,209.72 17,959.04 19,500.00 -2.56 % 19,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 17,343.58 54,283.12 44,209.02 39,000.00 15.38 % 45,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,043.00 4,690.00 5,533.00 4,500.00 33.33 % 6,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 194.00 213.70 771.90 200.00 400.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,373,161.92 13,919,965.82 14,231,166.75 13,427,900.00 14,261,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

10,128,826.00 10,099,499.00 10,417,622.00 10,100,000.00 3.68 % 10,472,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,128,826.00 10,099,499.00 10,417,622.00 10,100,000.00 10,472,000.00
รวมทุกหมวด 23,965,488.34 24,519,824.87 25,276,059.74 24,000,000.00 25,270,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,270,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 20,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการสูงกวาจากยอดรายรับที่ได้รับจัดสรรของปที่แล้วเป็น
เกณฑ  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 12,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 133,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 133,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 372,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 360,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,261,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

วันที่พิมพ : 11/9/2563  10:31:30 หน้า : 1/2



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,680,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,350,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

คาภาคหลวงแร จํานวน 19,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงจากยอดรายรับของปงบประมาณ 2562 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,472,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 10,472,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาจากยอดรายรับของปที่ผานมา 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,022,400 1,022,400 1,022,400 1,022,400 0 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 1,707,120 1,707,120 1,707,120 1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,513,856 1,831,539 2,088,172 2,395,200 72.11 % 4,122,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 189,840 286,480 268,340 298,740 68.47 % 503,280

เงินประจําตําแหนง 252,000 245,000 252,000 252,000 16.67 % 294,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
อําเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 42,000 37,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,105,696 2,508,019 2,758,512 3,095,940 5,069,760
รวมงบบุคลากร 3,812,816 4,215,139 4,465,632 4,803,060 6,776,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

10,900 0 21,650 0 100 % 398,676

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 170 % 27,000

คาเชาบ้าน 75,500 93,000 130,600 216,000 -11.11 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,500 27,000 31,800 32,900 -24.01 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 102,900 120,000 184,050 258,900 642,676
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 284,734 191,168 0 0 0 % 0

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 0 0 4,000 5,000 0 % 5,000

คาจัดทําเวปไซต (Website) คาบํารุง
เวปไซต คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต 
Domain name

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

คาจ้างแรงงานในการจัดทําของตางๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 0 0 100 % 72,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 0 0 157,500 216,000 20.37 % 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าเลมและคาเย็บ
ปกหนังสือ

0 0 4,985 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน

0 0 0 108,000 -11.11 % 96,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 21,400 36,000 0 % 36,000

คาเชาหม้อแปลงไฟฟา 0 0 6,420 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการหรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู ฯลฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,155 68,200 24,850 145,000 -62.07 % 55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานตางๆ 1,500 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 52,100 763.72 % 450,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 389,388 357,015 202,268 730,000 -49.32 % 370,000

โครงการจัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ 0 0 2,000 5,000 0 % 5,000

โครงการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน  750 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรบให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ 
ข้อมูลขาวสาร พ.ศ.2540

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษโลก

0 0 0 130,000 -7.69 % 120,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพ การบริหารงาน การปฎิบัติงาน

298,650 299,900 271,440 320,000 0 % 320,000

โครงการสงเสริมภาวะผู้นําสตรีในชุมชน 0 98,210 116,700 130,000 0 % 130,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

0 24,870 0 130,000 -23.08 % 100,000

โครงการสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 70,225 31,000 35,500 80,000 -12.5 % 70,000

โครงการสร้างความรวมมือในการพัฒนา
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

0 0 0 4,000 0 % 4,000

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิบไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในตําบลบางโกระ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,135 7,580 94,296 100,000 -40 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 1,060,537 1,077,943 951,359 2,296,100 2,313,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,990 43,802 45,215 45,000 0 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,975 16,940 0 19,490 -46.64 % 10,400

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,240 28,200 23,460 34,000 0 % 34,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 450 39,870 76,300 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 74,655 128,812 148,175 164,490 155,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 368,132.93 297,390.99 274,805.5 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 136,029.57 130,266.8 137,233.29 200,000 0 % 200,000

คาบริการไปรษณีย 4,373 1,736 4,199 35,000 -85.71 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 508,535.5 429,393.79 416,237.79 538,000 507,000
รวมงบดําเนินงาน 1,746,627.5 1,756,148.79 1,699,821.79 3,257,490 3,618,076
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1.โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก 2 ตัว
2. โตะทํางาน 1 ลิ้นชัก 1 ตัว
3. เก้าอีืพนักพิงสูง 4 ตัว
4.ชั้นวางเอกสารมีชอง 8 ตัว  5.ชั้นวาง
เอกสาร มีกุญแจ

0 105,900 0 0 0 % 0

เก้าอี้พลาสติก  100  ตัว 23,000 0 0 0 0 % 0

คาครุภัณฑสํานักงาน  มีรายการดังนี้
1. โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก 1 ตัว (ราคาตอ
หนวย 5,500.- บาท  )เงิน 5,500.- บาท
2. เก้าอี้าพนักพิงสูง 2 ตัว (ราคาตอหนวย 
2,500 บาท) เงิน 2,500.- บาท
3. ชั้นวางเอกสาร มี 3 ตัว (ราคา 600 บาท) 
เงิน 1,800.- บาท
4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน นิด
แขวน ขนาด 18,000บีทียู เงิน 28,600 
บาท (ราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ)

0 0 39,100 0 0 % 0

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 0 0 0 18,000 -100 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 100,000 0 0 0 % 0

โตะพับเอนกประสงคหน้าโฟเมก้า  20  ตัว 36,000 0 0 0 0 % 0

โตะหมูบูชา หมู 9 0 0 0 0 100 % 7,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แทนบรรยาย 0 0 0 0 100 % 30,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 5,180

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาเครื่องรับโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 32,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 33,700 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 0 0 15,300 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 25,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุกสําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 16,000 0 100 % 16,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 16,000 34,000 0 100 % 34,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 12,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 0 5,800 7,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 67,166 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 183,166 239,700 145,600 30,000 92,680
รวมงบลงทุน 183,166 239,700 145,600 30,000 92,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,742,609.5 6,210,987.79 6,311,053.79 8,110,550 10,507,636
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 784,200 824,220 1,162,830 1,413,080 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 97,920 90,420 131,245 204,540 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 26,250 42,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 882,120 914,640 1,320,325 1,659,620 0
รวมงบบุคลากร 882,120 914,640 1,320,325 1,659,620 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 96.54 % 196,540

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 300 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเชาบ้าน 72,000 72,000 96,500 121,000 0 % 121,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,830 19,245 21,690 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 88,830 91,245 118,190 254,000 359,540
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 87,000 77,000 0 0 0 % 0

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,500 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

0 0 99,000 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ 0 0 108,000 108,000 0 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล

0 14,325 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 98,850 78,058 66,508 200,000 0 % 200,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของ อบต
.บางโกระ

0 3,750 0 4,000 0 % 4,000

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีของ 
อบต.บางโกระ

0 3,750 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดทําปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 100,000 -50 % 50,000

วันที่พิมพ : 11/9/2563  10:32:17 หน้า : 9/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,480 0 5,450 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 191,330 176,883 281,458 535,000 485,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,645 22,029.9 44,935 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 42,200 47,909 44,950 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 47,845 69,938.9 89,885 65,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 328,005 338,066.9 489,533 854,000 909,540

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 16,000 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟา 0 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,800 22,000 22,000 27,000
รวมงบลงทุน 0 21,800 22,000 22,000 27,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารงานคลัง 1,210,125 1,274,506.9 1,831,858 2,535,620 936,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,952,734.5 7,485,494.69 8,142,911.79 10,646,170 11,444,176

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวพอเพียง 166,500 0 0 0 0 % 0

โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝาระวังอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต

3,600 0 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 14,900 1,500 10,000 0 % 10,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 170,100 14,900 1,500 10,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 11,200

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 11,200
รวมงบดําเนินงาน 170,100 14,900 1,500 50,000 111,200

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 170,100 14,900 1,500 50,000 111,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,100 14,900 1,500 50,000 111,200

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 566,620 933,690 1,056,136 1,170,960 2.42 % 1,199,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 76,240 152,920 139,920 169,920 -11.72 % 150,000

เงินวิทยฐานะ 0 59,500 42,000 67,200 0 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 262,700 124,781 146,220 153,000 8.31 % 165,720

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 84,570 47,820 43,200 47,820 -24.59 % 36,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 990,130 1,318,711 1,427,476 1,608,900 1,618,260
รวมงบบุคลากร 990,130 1,318,711 1,427,476 1,608,900 1,618,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 60,000 128.4 % 137,040

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 20 % 12,000

คาเชาบ้าน 12,000 34,000 40,800 56,000 7.14 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,145 25,000 50,000 50,000 -50 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 14,145 59,000 92,800 176,000 234,040
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 3,375 0 0 0 % 0

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 11,326 450 28,000 0 % 28,000

รวมค่าใช้สอย 0 14,701 450 33,000 33,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,905 4,720 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 4,290 17,160 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,905 9,010 17,160 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 19,050 82,711 110,410 234,000 292,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 22,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 0 13,600 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 2,600

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 16,000 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 12,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 0 5,800 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 33,800 35,600 0 22,100
รวมงบลงทุน 0 33,800 35,600 0 22,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,009,180 1,435,222 1,573,486 1,842,900 1,932,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาครู ครูผู้ชวย และผู้
ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92,720 38,486 47,194.74 70,000 0 % 70,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 24,920 24,115 24,930 25,000 0 % 25,000

โครงการจัดประสบการณการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา

24,850 24,045 23,740 25,000 0 % 25,000

โครงการปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการวันเด็ก   
0 95,100 74,525 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน 0 0 0 9,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญ
ญลักษณ 

0 0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา คาหนังสือเรียน 0 0 0 6,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา คาอุปกรณการเรียน 0 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาคาจัดการเรียนการสอน คารายหัว   99,154 75,692 52,700 85,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาคาอาหารกลางวัน   269,280 208,760 164,680 245,000 -100 % 0

สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 359,600

รวมค่าใช้สอย 510,924 466,198 397,769.74 488,000 489,600
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 251,437.2 253,378.8 213,331.4 442,650 1.05 % 447,304

รวมค่าวัสดุ 251,437.2 253,378.8 213,331.4 442,650 447,304
รวมงบดําเนินงาน 762,361.2 719,576.8 611,101.14 930,650 936,904

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมติดผนัง 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางโกระ 0 0 59,500 0 0 % 0

ลานคอนกรีตด้านหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 59,500 0 25,000
รวมงบลงทุน 15,000 0 59,500 0 25,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 821,704 846,000 0 0 0 % 0

โครงการเข้าคายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านล้อแตก

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

โครงการเข้าคายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวัดสุนทรวารี

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

โครงการสงเสริมกีฬา กรีฑา และ
นันทนาการโรงเรียนบ้านล้อแตก

0 0 10,000 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมกีฬา กรีฑา และ
นันทนาการโรงเรียนวัดสุนทรวารี

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

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านล้อ
แตก

0 0 357,000 296,000 -10.81 % 264,000

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทร
วารี

0 0 421,000 412,000 0.97 % 416,000

รวมเงินอุดหนุน 821,704 846,000 828,000 758,000 730,000
รวมงบเงินอุดหนุน 821,704 846,000 828,000 758,000 730,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,599,065.2 1,565,576.8 1,498,601.14 1,688,650 1,691,904
รวมแผนงานการศึกษา 2,608,245.2 3,000,798.8 3,072,087.14 3,531,550 3,624,304

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 20 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 100,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก
สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศเธอ พระองค
เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

0 0 20,400 0 100 % 10,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี   

0 0 32,100 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 30,000 0 % 30,000

อบรมเชิงปฎิบัติการเฝาระวังและปองกัน
โรคติดตอ

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 52,500 30,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 13,600 9,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 13,600 9,000 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 13,600 61,500 145,000 195,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 13,600 61,500 145,000 195,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 13,600 61,500 145,000 195,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 609,000 641,740 689,740 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 75,240 81,400 115,780 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,000 42,000 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 9,000 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 16,000 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 108,000 108,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 42,000 39,500 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 751,240 908,140 995,020 0 0
รวมงบบุคลากร 751,240 908,140 995,020 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

11,500 1,750 0 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 42,000 54,000 96,500 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,200 20,900 7,600 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,700 76,650 104,100 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 204,510 151,117.27 0 0 0 % 0

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 
0 0 500 0 0 % 0

คาจ้างแรงงานในการจัดทําของตางๆ 0 0 11,415 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการกิจการประปา
0 0 132,000 0 0 % 0

คาใช้จายเป็นคาบริการทดสอบคุณภาพน้ํา
ประปา

0 0 2,800 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 35,530 37,036 16,540 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 99,500 86,700 59,496 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 339,540 274,853.27 222,751 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 6,030 10,226 6,900 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 58,193.84 64,000 42,391 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 18,500 48,459 18,550 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 30,400 9,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 82,723.84 153,085 76,841 0 0
รวมงบดําเนินงาน 496,963.84 504,588.27 403,692 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. ชั้นวางเอกสารมีชอง 3 ตัว 0 10,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

เทปสายไฟ 5,000 0 0 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทางพร้อมอุปกรณ 16,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 0 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 28,300 22,000 0 0
รวมงบลงทุน 21,000 28,300 22,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,269,203.84 1,441,028.27 1,420,712 0 0
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 6,400 54,668.77 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,400 54,668.77 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถังประปา ม.1  บริเวณบ้านปลักน้ํา
ขุน

0 0 0 0 100 % 467,400

คากอสร้างตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
บางโกระ

294,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวน ไชย
รัตนทอง-เขต ม.6 ต. ทาเรือ

915,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
วิชิต-ฝายน้ําล้น ม.4

461,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนนหินคลุกสายชลประทานหมู
ที่ 2 -เขต ม.1 ต.ทาเรือ

801,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก 
สายสามแยกหน้าวัด-สามแยกบ้านนางลวน 
(หมู 2)

0 774,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก 
สายข้างบ้านนายสาและ-บ้านลาเตะ (หมู 4)

0 397,700 0 0 0 % 0

คาถมดินพร้อมโรยหินเกล็ดหน้าที่ทําการ 
อบต.

257,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขยายเขตประปาสายชล
ประทาน-บ้านนางฟาตีเมาะ (ม.5) 0 0 0 67,200 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายทางเข้าบ้าน
นายมะแอ  ลาเตะ (ม.5) 0 0 0 15,800 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายโรงเรียนบ้าน
ล้อแตก-บ้านนางกะโสง หะมะ (ม.5) 0 0 0 21,100 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,728,000 1,171,700 0 104,100 467,400
รวมงบลงทุน 2,734,400 1,226,368.77 0 104,100 467,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟาสายบ้านเจะดา หมูที่ 4
0 0 315,823.92 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 315,823.92 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 315,823.92 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,734,400 1,226,368.77 315,823.92 174,100 517,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,003,603.84 2,667,397.04 1,736,535.92 174,100 517,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด 99,375 0 75,500 80,000 0 % 80,000

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 174,080 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 66,750 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
ประจําปี 2560

65,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชวงวันหยุดปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมภาวะผู้นําในชุมชน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสานสัมพันธผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา 
ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําเยาวชน  
กลุมตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อสร้างความสงบสุขในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล

9,750 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการองคการบริหารสวนตําบลพบ
ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 348,205 66,750 75,500 155,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 348,205 66,750 75,500 155,000 155,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 348,205 66,750 75,500 155,000 155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 348,205 66,750 75,500 155,000 155,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็ก 0 0 0 66,000 21.21 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 66,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 14,990 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 14,990 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 14,990 81,000 95,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 14,990 81,000 95,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

45,725 30,000 20,000 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 37,400 42,100 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ 0 23,900 0 0 100 % 58,500

โครงการตาดีกาสัมพันธ 0 34,750 35,460 0 0 % 0

โครงการทําบุญวันสารทเดือนสิบ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ 19,750 19,750 20,350 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 11/9/2563  10:32:17 หน้า : 28/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรอมฎอนสัมพันธ 19,350 20,000 23,550 0 0 % 0

โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 4,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 84,825 165,800 145,460 120,000 178,500
รวมงบดําเนินงาน 84,825 165,800 145,460 120,000 178,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการตาดีกาสัมพันธ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 140,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 140,000 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 84,825 165,800 165,460 260,000 298,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 84,825 165,800 180,450 341,000 393,500

วันที่พิมพ : 11/9/2563  10:32:17 หน้า : 29/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 780,880 17.56 % 918,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 104,300 44.91 % 151,140

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,077,180 1,261,140
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,077,180 1,261,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 25,000 233.2 % 83,300

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 8,000 12.5 % 9,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 120,000 0 % 120,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 163,000 232,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาจ้างแรงงานในการจัดทําของตางๆ 0 0 0 30,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยชางโยธา 0 0 0 108,000 0 % 108,000

คาใช้จายในการดําเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 0 0 0 1,000 0 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 304,000 274,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 140,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 607,000 646,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,684,180 1,907,440

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
0 0 199,500 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแนม-บ้าน
นางเนื่อม จอมวิเชียร (ม.1) 0 0 0 544,900 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.สาย ปอมชรบ. - เขต ม
.5 ต.มะกรูด (ม.4)

0 0 0 0 100 % 372,000

กอสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเติม แก้ว
ละเอียด (ม.3) 0 0 0 337,000 -100 % 0

กอสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟลติก 
สายบ้านล้อแตก (ม.5) 0 0 0 1,139,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
ปทุม ถึง บ้านนางเดี้ยม บุญสง (ม.2) 0 0 96,400 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดระบายน้ํา คสล. 0 0 49,800 0 0 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้าง  (คา K) 0 0 0 0 100 % 10,000

ปรับปรุงถนนสายบ้านหลวงยิ่ง -  ถนน
เสถียรถาวรลงแอสฟลท (ม.3)

0 0 0 0 100 % 679,000

ยกระดับถนนสายสี่แยก คสล. สายวัดสุนทร
วารี -  หน้าวัดสุนทรวารี (ม.2)  พร้อมปรับ
ปรุงรางระบายน้ํา

0 0 0 0 100 % 1,100,000

วางทอระบายน้ําบริเวณใกล้ที่ดินนายวาหลี 
ลาเตะ (ม.4) 0 0 0 53,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 345,700 2,114,300 2,281,000
รวมงบลงทุน 0 0 345,700 2,114,300 2,281,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 345,700 2,114,300 2,281,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 345,700 3,798,480 4,188,440

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 15,000
ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส) 0 25,750 71,900 94,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อถังกรองน้ําสแตนเลส 0 0 280,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,750 351,900 94,000 0
รวมงบลงทุน 0 25,750 351,900 94,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 25,750 351,900 104,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 25,750 351,900 104,000 20,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการกิจการประปา 0 0 0 192,000 0 % 192,000

คาบริการทดสอบคุณภาพน้ําประปาใน
ตําบลบางโกระ

0 0 0 6,000 0 % 6,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 228,000 228,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 40,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 0 0 0 91,000 9.89 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 91,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 359,000 368,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 359,000 368,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 359,000 368,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 21,180 19,516 19,968 22,000 0 % 22,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 800 800 0 % 800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,013,700 2,932,300 3,058,300 3,200,000 0 % 3,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 484,800 496,000 522,400 530,000 0 % 530,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 32,000 35,000 30,000 42,000 0 % 42,000

สํารองจาย 9,459 245,529 6,634 630,900 -68.3 % 200,000
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รายจายตามข้อผูกพัน 100,000 85,000 0 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่

0 0 70,000 80,000 0 % 80,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

149,645 118,800 136,000 150,000 -1.21 % 148,180

รวมงบกลาง 3,810,784 3,932,145 3,844,102 4,695,700 4,252,980
รวมงบกลาง 3,810,784 3,932,145 3,844,102 4,695,700 4,252,980
รวมงบกลาง 3,810,784 3,932,145 3,844,102 4,695,700 4,252,980

รวมแผนงานงบกลาง 3,810,784 3,932,145 3,844,102 4,695,700 4,252,980
รวมทุกแผนงาน 17,978,497.54 17,372,635.53 17,812,186.85 24,000,000 25,270,000

วันที่พิมพ : 11/9/2563  10:32:17 หน้า : 37/37
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
อําเภอ โคกโพธิ์   จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 25,270,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 10,507,636 บาท

งบบุคลากร 6,776,880 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,707,120 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 

2557และหนังสือตาง ๆ ที่เก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล    

ในอัตราเดือนละ 20,400  บาท จํานวน 12 เดือน  

(2) เงินเดือน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ 

11,220    บาท/คน จํานวน   2   คน   จํานวน 12 เดือน



2/54

จํานวน

จํานวน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร

สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554

แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เก่ียวของ แยก

รายละเอียดดังนี้  

(1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล    

ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  

(2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

 ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน   2   คน   จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 

2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เก่ียวของ    

แยกรายละเอียด ดังนี้  

(1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ 

1,750 บาท จํานวน 12 เดือน   

(2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน  2  คน จํานวน 12 เดือน
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จํานวน

จํานวน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล
86,400 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล/

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน

ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของ

แยกรายละเอียดดังนี้     

(1) คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาทจํานวน 12 เดือน          

(2) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล   

จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,022,400 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 

และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของแยกรายละเอียดดังนี้ 

 (1)คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน   

 (2)คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  9,180  บาท จํานวน  12 เดือน  

 (3)คาตอบแทนของคณะสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 8 

อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,069,760 บาท

เงินเดือนพนักงาน 4,122,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ดังนี้   

สํานักปลัด 

                ตําแหนง ปลัด อบต.   

                ตําแหนง รองปลัด อบต.   

                ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด   

                ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล   

                ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

                ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน   

                ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ   

กองคลัง

                ผูอํานวยการกองคลัง    

                นักวิชาการเงินและบัญชี   

                เจาพนักงานจัดเก็บรายได    

                เจาพนักงานพัสดุ   

                เจาพนักงานการเงินและบัญชี   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 503,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล    

เงิน สปพ. เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ เงิน พสร. และเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานสวน

ตําบล    

เงินประจําตําแหนง 294,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักฯ  

ผูอํานวยการกองคลัง 

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงิน สปพ.ของพนักงานจาง  
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

งบดําเนินงาน 3,618,076 บาท

คาตอบแทน 642,676 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 398,676 บาท

 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําป(โบนัส) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให

เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557   

ตั้งไว  219,530 บาท   

 - คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  เชน  คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ  คาตอบแทนการออกขอสอบใน

การสอบแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจายเปนเงินคาตอบแทน

อื่น ๆ ที่มีสิทธิได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย  การ

คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 

ตั้งไว 10,000 บาท 

 - เพื่อเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08182/ว4289 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 

ตั้งไว 169,146 บาท  

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ

โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได

ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวน

ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา

ราชการนอกท่ีตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน

ลักษณะเปนผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ

ใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559   
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

คาเชาบาน 192,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ

หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน

ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ

ที ่3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 

ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบํารุง  

  
คาใชสอย 2,313,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปายโฆษนาและเผยแพรเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

งานตามที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการการประสานงานจากหนวยงาน

ตางๆ ที่เหมาะสม โดยดําเนินการตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่

เกี่ยวของ    

คาจัดทําเวปไซต (Website) คาบํารุงเวปไซต คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทํา

เว็บไซต Domain name

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคาจัดทําเวปไซต (Website) คาบํารุงเวปไซต คาเชาพื้นที่

สําหรับจัดทําเว็บไซต Domain name เปนราคาตอป และคาใชจายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต (Website)    
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คาจางแรงงานในการจัดทําของตางๆ 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคาจางแรงงานในการจัดทําของตางๆ เชน การจางรื้อถอน

เสา โครงสรางตางๆ  การจางแรงงานการในการตัดหญา ตกแตงกิ่งไม การ

ใชแรงงานตามคําสั่ง ตามภารกิจที่เหมาะสม    

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย 

วัสด ุและคาสาธารณูปโภค

คาจางเหมาคนงานทั่วไป 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานทั่วไป

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลว 10 

กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการ

เบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที ่10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน

และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาจางเหมาถายเอกสาร เขาเลมและคาเย็บปกหนังสือ 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  เปนไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย 

วัสด ุและคาสาธารณูปโภค
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คาจางเหมาบริการผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน    

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 

10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการ

เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่ 1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและ

อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

คาใชจายในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมและการ

ดําเนินคดีและการระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ฯลฯ  

คาบริการหรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู ฯลฯ 20,000 บาท

คาบริการหรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนูหรือสัตวที่อาจ

เปนพาหะโรครายมาสูคนและใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือ

เชื้อราตามหนวยงานของรัฐหรือบานพักท่ีทางราชการจัดไวให
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 55,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองบุคคลและคณะบุคคลที่มา

ตรวจเยี่ยม อบต. การจัดประชุมการศึกษาดูงาน การอบรมที ่อบต. 

รวมถึงเจาหนาที่เก่ียวของกับการตอนรับ ตั้งไว 5,000 บาท    

     เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองการประชุมตางๆ 

เชน ประชุมสภา ใหกับผูเขารวมประชุมและผูเกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งไว 

20,000 บาท    

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ เชน วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปยมหาราช การปกปองสถาบันสําคัญ

แหงชาติ ฯลฯโดยจายเปนคาจัดเตรียมและตกแตงสถานที ่ปาย

สัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพานพุมถวายสักการะ พวงมาลา  

คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ตั้งไว 30,000 บาท   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งยอยของ

องคการบริหารสวนตําบล กรณีครบวาระ แทนตําแหนงที่วาง ยุบสภา 

หรือกรณีลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และการเลือกตั้งอ่ืนๆ   

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3842 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 

พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 370,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  สําหรับ เปนคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ 

ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 และที่แกไข

เพิ่มเติม     



10/54

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการจัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาทองถิ่น 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อ

จัดประชุมประชาคมทองถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  

คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม

แผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและ

สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทํา

เปนแผนพัฒนาทองถิ่นและกิจกรรม  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ

ใชและการตกแตงสถานที ่ คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่อง

เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา

อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ

จัดทําโครงการ  และรายจายอื่นๆ     

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -  

2565)  หนาที่ 92 ลําดับที่ 3     

โครงการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ ในระดับหมูบานและ

ระดับตําบล  เชน คาปายโครงการ คาใชสถานที่ และรายจายอื่นๆ     

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -  

2565)  หนาที่ 92 ลําดับที่ 1     

โครงการฝกอบรบใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรบใหความรูดานคุณธรรม

จริยธรรมของเจาหนาที่ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน

ลูกจาง อบต.บางโกระ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน    

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาปายโครงการและรายจาย

อื่นๆ   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่   

ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -  2565)  หนาที่ 86 ลําดับที่ 1   
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โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่อง พรบ ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเรื่อง พรบ.ขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540 ใหกับประชาชน  เชน คาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ และ

รายจายอื่นๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 92 ลําดับที่ 2   

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 120,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาจางเหมารถโดยสารปรับอากาศและ

รายจายอื่นๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 

2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 

พ.ศ.2561 เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -  2565)  หนาที่ 90 ลําดับที่ 2    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การบริหารงาน การ

ปฎิบัติงาน

320,000 บาท

การปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ

พัฒนาศักยภาพ การบริหารงาน  การปฏิบัติงาน ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 

ผูนําเยาวชน กลุมสตรี และกลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ เชน คาตอบแทน

วิทยากร คาจางเหมารถโดยสารปรับอากาศ  คาอาหารสําหรับผูเขารวม

อบรมและผูเกี่ยวของ และรายจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -  2565)  หนาที่ 87 ลําดับที่ 6    
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จํานวน
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โครงการสงเสริมภาวะผูนําสตรีในชุมชน 130,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชนตําบล

บางโกระ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 

คาอาหารสําหรับผูเขารวมอบรมและผูเกี่ยวของ และรายจายอื่นๆ    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557    

และที่แกไขเพ่ิมเติม เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 94 ลําดับที่ 10

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการและ 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ในตําบลบางโกระ  

เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมารถโดยสารปรับอากาศ  คาอาหาร

สําหรับผูเขารวมอบรมและผูเกี่ยวของ คาปายโครงการ  

และรายจายอื่นๆ     

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

และที่แกไขเพ่ิมเติม   เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวน

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน 

คาจัดขบวนแหผลิตภัณฑ คาปายโครงการ   คาตกแตงสถานที ่และ

รายจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาของ

องคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 23  
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โครงการสรางความรวมมือในการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางความรวมมือในการพัฒนาและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน คาพันธุไม คาปาย

โครงการ และรายจายอื่นๆ   

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3842ลว 30 

มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 

พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 

2565)  หนาที่ 90 ลําดับที่ 1  

โครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิบไตยและการมีสวน

รวมของประชาชนในตําบลบางโกระ

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรบใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชนในตําบลบางโกระ เชน 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   

คาปายโครงการ และรายจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 93 ลําดับที่ 4  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น เชน

รถยนต รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น คาจางเหมาแรงงานของ

บุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกต ิ    

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 

มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกบการพิจารณา 

งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา

สาธารณูปโภค     

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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คาวัสดุ 155,400 บาท

วัสดุสํานักงาน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆเชน กระดาษ ปากกา แฟมฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิ้นเปลือง  ฯลฯ    

วัสดุงานบานงานครัว 10,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไมกวาด 

น้ํายาขัดพ้ืน ฯลฯ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยางนอก 

ยางใน ฯลฯ  สําหรับรถของ อบต.    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตางๆ เชน น้ํามัน

เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น และน้ํามันเครื่อง 

ฯลฯ สําหรับรถราชการและยานพาหนะอยางอื่น รวมถึงอุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล ครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลบางโกระมีไวเพื่อใชในการปฏิบัติภารกิจซึ่งจําเปนตองใชน้ํามัน

เชื้อเพลิง    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชนพูกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร

ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  เชน แผนซีดี แผนดิสก 

หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ    

คาสาธารณูปโภค 507,000 บาท

คาไฟฟา 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ไฟฟา

สาธารณะ  อาคารที่อยูในความรับผิดชอบรวมถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยองคการบริหารสวนตําบล    
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คาบริการโทรศัพท 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที ่และคาใชจายที่

เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท 

คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ    

คาบริการไปรษณีย 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู

ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง

อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา

ชองสัญญาณดาวเทียม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 

ฯลฯ   

งบลงทุน 92,680 บาท

คาครุภัณฑ 92,680 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

โตะหมูบูชา หมู 9 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ โตะหมูบูชา หมู 9 

จํานวน 1 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามทองถิ่น)

แทนบรรยาย 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนบรยายสําหรับโครงการและพิธีการตางๆ 

จํานวน 2  แทน แทนละ 15,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามทองถิ่น)

พัดลมอุตสาหกรรม 5,180 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2 ตัว ขนาดใบพัด 24 นิ้ว 

ราคาตัวละ 2,590 บาท (คุณลักษณะและราคาตามทองถิ่น)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน 16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน ราคา 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา

ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB6

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1หนวย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)และ Bluetooth

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 )

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 34,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GBจํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 )
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รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

งานบริหารงานคลัง

งบรายจายอ่ืน 20,000 บาท

รายจายอ่ืน 20,000 บาท

รายจายอื่น

คาจางสํารวจความพึงพอใจ 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของ

องคการบริหารสวนตําบล  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ

ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
936,540 บาท

งบดําเนินงาน 909,540 บาท

คาตอบแทน 359,540 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 196,540 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ  คาตอบแทน

การออกขอสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ 

หรือจายเปนเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม  จํานวน 10,000 บาท  

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 จํานวน 136,540 บาท  เพื่อจายเปน

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจางบุคคล

หรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ

ดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 

2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

 จํานวน 50,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ

โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได

ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวน

ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา

ราชการนอกท่ีตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน

ลักษณะเปนผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ

ใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน 121,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ

หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของ   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน

ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามและหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน

ที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 

2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559

 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง   
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาใชสอย 485,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปายโฆษนาและเผยแพรเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

งานตามที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการการประสานงานจากหนวยงาน

ตางๆ ที่เหมาะสม โดยดําเนินการตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่

เกี่ยวของ  

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่

19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ

การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย    

วัสด ุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฏาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ

จางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่พัสดุ    

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย 

วัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ

จางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  สําหรับ เปนคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ 

ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของ อบต.บางโกระ 4,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของ 

อบต.บางโกระ  เชน คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ ขนาด ไมนอย

กวา 1x2 เมตร จํานวน 1 ปาย คาวัสดุ อุปกรณ ตางๆ ที่จําเปน เชน 

แฟม กระดาษ ปากกา กลองเก็บเอกสาร และรายจายอื่นๆ เปนไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842ลว 30 มิถุนายน 

2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น      เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวน

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 1  

  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดทําปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ จัดหาปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลบางโกระ เชน  

คาถายระวางแผนที่  รูปแบบที่แปลง  ระวางรูปถายทางอากาศ  

คาครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ      

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 2      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น เชน

รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น คาจางเหมาแรงงานของ

บุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกต ิ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย 

วัสด ุและคาสาธารณูปโภค

คาวัสดุ 65,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม 

ฯลฯ    
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

วัสดุคอมพิวเตอร 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  เชน  แผนซีดี แผนดิสก 

หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ    

งบลงทุน 27,000 บาท

คาครุภัณฑ 27,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GBจํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 )
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จํานวน

จํานวน

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer)

7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร คุณลักษณะ ดังนี ้

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน   - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 

dpi  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ

นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 

หรือ 5 ภาพตอนาท ี (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได - มี

ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา1,200 x 600 หรือ600x1,200 dpi  - มี

ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed)

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา - สามารถยอและขยายได 25 

ถึง 400 เปอรเซ็นต   - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi  ได

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

และ Custom (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พฤษภาคม 2563) 

เครื่องสํารองไฟ 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA คุณลักษณะ 

ดังนี ้

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ พฤษภาคม 2563) 
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 111,200 บาท

งบดําเนินงาน 111,200 บาท

คาตอบแทน 40,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 40,000 บาท

เพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2560  โดยใชอัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

คาใชสอย 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต ฯลฯ   

 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

 ที ่มท 0804.5/ว 1634  ลว 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 08001.4/ว 668    

ลงวันที ่27 มีนาคม 2560

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หนา 106 ลําดับที่ 4  

   ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  

 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

 ที ่มท 0808.2/ว 440  ลว 13 กุมภาพันธ 2563 

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หนา 1 ลําดับที่ 1 
คาวัสดุ 11,200 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง 11,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาเติมถังดับเพลิง ชนิดน้ํายาเหลวระเหย ขนาด 

10 ปอนด จํานวน 7 ถัง ถังละ 1,600 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,932,400 บาท

งบบุคลากร 1,618,260 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,618,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,199,280 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 

 นักวิชาการศึกษา     คร ู   ครูผูดูแลเด็ก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล    

เงิน สปพ. เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ เงิน พสร. และเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานสวน

ตําบล    

เงินวิทยฐานะ 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะตําแหนงครู คศ.3

คาตอบแทนพนักงานจาง 165,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 36,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินสปพ.ของพนักงานจาง    
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งบดําเนินงาน 292,040 บาท

คาตอบแทน 234,040 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
137,040 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําป(โบนัส)     

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน 

รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งไว 127,040 บาท  คาใชจาย

ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ        

คาตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจ

คําตอบ หรือจายเปนเงินคาตอบแทนอื่น ๆ  ที่มีสิทธิได ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

ตั้งไว 10,000 บาท     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจาง   

คาเชาบาน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ 

คาใชสอย 33,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปายโฆษนาและเผยแพรเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

งานตามที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการการประสานงานจากหนวยงาน

ตางๆ ที่เหมาะสม โดยดําเนินการตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่

เกี่ยวของ   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักรสําหรับ เปนคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานสวนตําบล ฯลฯ     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555

 และที่แกไขเพิ่มเติม  

คาวัสดุ 25,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆเชน กระดาษ ปากกา แฟม

ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  เชน แผนซีดี แผนดิสก หมึก

คอมพิวเตอร ฯลฯ    

งบลงทุน 22,100 บาท

คาครุภัณฑ 22,100 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 

ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาท ี

(ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

(จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พฤษภาคม 2563)
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จํานวน

จํานวน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 4 MB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

(จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พฤษภาคม 2563)

เครื่องสํารองไฟฟา

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA คุณลักษณะ 

ดังนี้ 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ พฤษภาคม 2563)

2,500 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,691,904 บาท

งบดําเนินงาน 936,904 บาท

คาใชสอย 489,600 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการพัฒนาครู ครูผูชวย และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาคร ูครูผูชวย และผูดูแลเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางโกระใหมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ ใน

การฝกอบรมสัมมนา โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก    

คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที ่3 พ.ศ. 2559    

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย

โครงการ คาอาหาร คาชุดกีฬา สําหรับนักีฬาคาตอบแทนกรรมการและ

คาใชจายอื่นๆ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 5   

โครงการจัดประสบการณการเรียนรูนอกสถานศึกษา 25,000 บาท

เพื่อเปนจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดประสบการณการเรียนรูนอก

สถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางโกระ  เชน คาปาย

โครงการคาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเหมารถปรับอากาศและคาใชจาย

อื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 3   
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จํานวน

จํานวน

โครงการปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

บางโกระ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ  คาปาย

โครงการ และคาใชจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 4   

สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 359,600 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางทําอาหารกลางวันและอาหารวาง

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.บางโกระ  (ตั้งเผื่อไว รับสมัครรอบสอง

จํานวน 50 คนๆ ละ 20 บาท จาย  245 วัน)  จํานวน 245,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) กําหนดรายการเปนคาสื่อการ

เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก

   จํานวน  85,000 บาท 

 - เพื่อเปนคาจัดซื้ออุปกรณการเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/

ป ทั้งหมด 28 คนอายุ 3-5 ป   จํานวน 5,600 บาท 

-   เพื่อเปนคาจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ป 

ทั้งหมด28คน อายุ 3-5 ป   จํานวน 5,600 บาท 

- เพื่อเปนคาจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญญลักษณ เชน หนังสือ นิทาน 

เร่ืองสั้น การตูน หรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาปลูกฝงความ  รักชาติ การเปนคนดี

ของสังคม และการสรางความสามัคคีของประชาชนในชาติ   

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษาคนละ 300 บาท/

ป ทั้งหมด 28 คน อายุ 3-5 ป  จํานวน 8,400 บาท   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  

หนาที่ 79 ลําดับที่ 7   
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รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

คาวัสดุ 447,304 บาท

คาอาหารเสริม (นม) 447,304 บาท

               เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางโกระ จํานวน 50 คนๆ ละ 7.82 บาท 

จํานวน 260 วัน  ตั้งไว 101,660 บาท    

               เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียน

โรงเรียนวัดสุนทรวารี จํานวน 104 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน 

 ตั้งไว 211,452.8 บาท    

               เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียน 

โรงเรียนบานลอแตก จํานวน 66 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน  

ตั้งไว 134,191.2 บาท    
งบลงทุน 25,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 25,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ลานคอนกรีตดานหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางลานคอนกรีตดานหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลบางโกระ  ขนาดลานคอนกรีต กวาง 6 เมตร  ยาว 

8.90 เมตร หนา 0.10 เมตร     

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

 (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 /2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน 730,000 บาท

เงินอุดหนุน 730,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน

บานลอแตก

15,000 บาท

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หนา 94 ลําดับที่ 11  
โครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวัด

สุนทรวารี

15,000 บาท

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หนา 95 ลําดับที่ 12  



31/54

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการโรงเรียนบานลอแตก 10,000 บาท

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หนา 101 ลําดับที่ 39  

โครงการสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการโรงเรียนวัดสุนทรวารี 10,000 บาท

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 หนา 101 ลําดับที่ 38  

  
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานลอแตก 264,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานลอแตก 

จํานวนนักเรียน 66 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ลําดับ

ที ่9  

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรวารี 416,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนวัดสุนทรวารี 

จํานวนนักเรียน 104 คน อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หนา 79 ลําดับที่ 8  
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รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 195,000 บาท

งบดําเนินงาน 195,000 บาท

คาตอบแทน 120,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 120,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน        

 เพื่อเปนคาปวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ไดแก  อาสาสมัคร

บริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือท่ี

ใกลเคียง   ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแล

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผูบริหารทองถิ่น

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 

คาใชสอย 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูกสภากาชาดไทยพระเจาวรวงศ

เธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทิ

นัดดามาตุโดยมีคาใชจายดังนี ้  

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรบของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -  2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 20   
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก

หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาถรรวลัย

ลักษณอักครราชกุมารี กรมพรศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยมี

คาใชจายดังนี้   

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาวัคซีนพิษสุนัขบา คาสํารวจ

ประชากรสุนัข แมว ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรบของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ. 2557   เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน

 (พ.ศ.2561 -  2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 19   

อบรมเชิงปฎิบัติการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอ 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเฝาระวังและ

ปองกันโรคติดตอโดยมีคาใชจายดังนี้   

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาใชจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรบของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน

 (พ.ศ.2561 -  2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที ่2/2563 หนาที่ 5 

คาวัสดุ 15,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆ เชน    

ทรายอะเบท และน้ํายากําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ    
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน 517,400 บาท

งบดําเนินงาน 50,000 บาท

คาใชสอย 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินไฟฟา

สาธารณะ

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1

 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา

สาธารณูปโภค

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 

มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ      

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ      

งบลงทุน 467,400 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 467,400 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถังประปา ม.1  บริเวณบานปลักน้ําขุน 467,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถังประปา ม.1 บริเวณบานปลักน้ําขุน   กอสราง

ถังประปาหมูบานชนิดถังเหล็กเก็บน้ําขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม.     

สูง 20.00 ม.     รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด 

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563  หนา 2 ลําดับที่ 6   



35/54

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 155,000 บาท

งบดําเนินงาน 155,000 บาท

คาใชสอย 155,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด เชน   

คาตอบแทนกรรมการ คาชุดนักกีฬา คาของรางวัลในการแขงขัน คาเชา

เตนท คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอิ่นๆ    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 

2565)  หนาที่ 96 ลําดับที่ 16    

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เชน    

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

วัสด ุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ     

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-  2565)  หนาที่ 96 ลําดับที่ 15    

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

โดยมีกิจกรรมบําบัด ฟนฟู ผูเสพ ผูติดยาเสพติด และกิจกรรมสงเสริมการ

ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด ฯลฯ  คาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 

2565)  หนาที่ 97 ลําดับที่ 21     
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนชวงวันหยุดปดภาคเรียนและ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนชวง

วันหยุดปดภาคเรียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลในการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชนทํา

ใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม ตามหนังสือ

กระทรวงการคลังดวนที่สุด ที ่กค 0406.4/ว30 ลงวันที ่3เมษายน 2558 

เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ชวยปฏิบัติราชการ

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน

 (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 100 ลําดับที่ 35    

โครงการสงเสริมภาวะผูนําในชุมชน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ตามโครงการสงเสริมภาวะผูนําในชุมชน  เชน คาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหารกลางวันคาอาหารวางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หนา 93 ลําดับที่ 7  

    

โครงการสานสัมพันธผูนําชุมชน ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่น ผูนําเยาวชน  10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธผูนําชุมฃน ผูนําศาสนา 

ผูนําทองถ่ิน ผูนําเยาวชน  กลุมตางๆ เชน  คาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ และ

คาใชจายอื่นๆ    

 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 93 ลําดับที่ 6
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จํานวนโครงการองคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน (อบต.เคลื่อนที)่ 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลพบ

ประชาชน (อบต.เคลื่อนที)่ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาเชา

เตนท และคาใชจายอื่นๆ

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

2565)  หนาที่  93 ลําดับที่ 5   
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 95,000 บาท

งบดําเนินงาน 95,000 บาท

คาใชสอย 80,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็ก 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจายดังนี้   

คาตอบแทนพิธีกร คาของขวัญ ของรางวัล คาปายโครงการ คาวัสดุ 

อุปกรณตางๆ คาเชาเตนท คาเชาเวท ี คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาจัด

สถานที ่ฯลฯ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน(พ.ศ.2561 - 

2565)  หนาที่ 97 ลําดับที่ 21   

คาวัสดุ 15,000 บาท

วัสดุกีฬา 15,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ ตาขาย ฯลฯ 

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 (พ.ศ.2561-2565) หนา 100 ลําดับที่ 36  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 298,500 บาท

งบดําเนินงาน 178,500 บาท

คาใชสอย 178,500 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดตกแตงเรือพระในงานประเพณีชักพระ เชน 

คาวัสดุ อุปกรณในการตกแตงเรือพระและคาใชจายอื่นๆ

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่  98 ลําดับที่ 24   
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 60,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 

เชน คาจางเหมาจัดสถานที ่คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเตนท คาของขวัญ

ของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และ   

คาใชจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 98 ลําดับที่ 22   

โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 58,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอาย ุเชน 

คาจางเหมาจัดสถานที ่  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 

2565)  หนาที่ 98 ลําดับที่ 23

โครงการทําบุญวันสารทเดือนสิบ 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการทําบุญวันสารทเดือนสิบ เชน คา

วัสด ุอุปกรณ คาปายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 99 ลําดับที่ 30   



40/54

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

โครงการแหเทียนพรรษา 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการแหเทียนพรรษา เชน คาปาย

โครงการ คาวัสดุ อุปกรณในการตกแตงตน  เทียนพรรษา และคาใชจาย

อื่นๆ   

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 99 ลําดับที่ 31  

งบเงินอุดหนุน 120,000 บาท

เงินอุดหนุน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการตาดีกาสัมพันธ 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดกูบูอัลฟลลาห เพื่อดําเนินโครงการตา

ดีกาสัมพันธ จํานวนเงิน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดทาเรือ-ลอแตก เพื่อดําเนินโครงการ

ตาดีกาสัมพันธ จํานวนเงิน 20,000 บาท    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 99 ลําดับที่ 27 

   

โครงการเมาลิดสัมพันธ 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดกูบูอัลฟลลาห เพื่อดําเนินโครงการ

เมาลิดสัมพันธ จํานวนเงิน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดทาเรือ-ลอแตก เพื่อดําเนินโครงการ

เมาลิดสัมพันธ จํานวนเงิน 20,000 บาท    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 99 ลําดับที่ 28  
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จํานวนโครงการรอมฎอนสัมพันธ 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดกูบูอัลฟลลาห เพื่อดําเนินโครงการ

รอมฎอนสัมพันธ  จํานวนเงิน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดทาเรือ-ลอแตก เพื่อดําเนิน

โครงการรอมฎอนสัมพันธ  จํานวนเงิน 20,000 บาท    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 100 ลําดับที่ 34   
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,907,440 บาท

งบบุคลากร 1,261,140 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,261,140 บาท

เงินเดือนพนักงาน 918,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 

ผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธา เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 151,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล เงิน

สปพ. เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ เงิน พสร. และเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานสวน

ตําบล  

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผอ.กองชาง 

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงิน สปพ.ของพนักงานจาง   

งบดําเนินงาน 646,300 บาท

คาตอบแทน 232,300 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 83,300 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน

รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งไว 83,300 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่

ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได

ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงาน

สวนใหญตองปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก

เวลาราชการนอกท่ีตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตอง

ปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด

หรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย

วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

คาเชาบาน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชา

บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 

2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน

ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ

ที ่3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 

1013  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 

ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาใชสอย 274,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปายโฆษนาและเผยแพรประชาสัมพันธงานตามที่

ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ การประสานงานจากหนวยงานตางๆ ที่

เหมาะสม โดยดําเนินการตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวของ     

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่

19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย    

คาจางเหมาบริการผูชวยชางโยธา 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยชางโยธา    

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่

19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย  วัสดุ และคา

สาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 

ลว 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ

การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมและการ

ดําเนินคดีและการระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ฯลฯ   

คาตอใบอนุญาตใชน้ําบาดาล 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอใบอนุญาตใชน้ําบาดาล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน

ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ

ที ่3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 

1013  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 บาท

               เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑหรือ

ทรัพยสินอื่น เชนรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี 

ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น       

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1

 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา

สาธารณูปโภค   

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ      

คาวัสดุ 140,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟฟา 

สายไฟฟา ฯลฯ    

วัสดุกอสราง 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน คอน เลื่อยไมตางๆ สี ทิน

เนอร แปรงทาสี  ปูนซีเมนต กระเบื้อง คีม  จอบ ทอน้ํา อุปกรณประปา 

อางลางมือ และอ่ืนๆ ที่จําเปน ฯลฯ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระจกโคงมน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงเหล็ก ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  เชน แผนซีดี แผนดิสก หมึก

คอมพิวเตอร ฯลฯ    
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 2,281,000 บาท

งบลงทุน 2,281,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,281,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล.สาย ปอมชรบ. - เขต ม.5 ต.มะกรูด (ม.4) 372,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สาย ปอมชรบ. - เขต ม.5 ต.มะกรูด 

(ม.4) ถนนคสล.  กวาง 3 ม.  ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม.

(ไมมีไหลทาง) พรอมฝงทอระบายน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 

จํานวน 9 ทอน รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด 

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที ่2/2563  หนาที่ 3

เงินชดเชยคางานกอสราง  (คา K) 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (ชดเชยคาปรับคา K) ตาม

หนังสือ ที ่มท.0808.2/ว 2055 ลงวันที ่7 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง

ซักซอมความเขาใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่14 

มิถุนายน 2559 เรื่องกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขประเภทงานกอสรางสูตร

วิธีการคํานวนที่ใชกับสัญญาแบบปรับคาไดการปรับลดคาได (คา K ) 

ปรับปรุงถนนสายบานหลวงย่ิง -  ถนนเสถียรถาวรลงแอสฟลท (ม.3) 679,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงถนนสายบานหลวงยิ่ง - ถนนเสถียรถาวรลงแอส

ฟลท (ม.3) ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.05ม. 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที ่1/2563 หนาที่ 2      
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

ยกระดับถนนสายสี่แยก คสล. สายวัดสุนทรวารี -  หนาวัดสุนทรวารี (ม.

2)  พรอมปรับปรุงรางระบายน้ํา

1,100,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ยกระดับถนนสายสี่แยก คสล. สายวัดสุนทรวารี - หนา

วัดสุนทรวารี (ม.2) พรอมปรับปรุงรางระบายน้ํา 

ถนน กวาง 6.00 ม. ยาว  125.00 ม.  รางระบายน้ํากวาง 0. 50 ม.

ลึก 0.65 - 1.00 ม. ยาวขางละ 200 ม. 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที ่2/2563  หนาที่ 1 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูในความ

รับผิดชอบของ อบต.บางโกระ และนําจากแผนพัฒนาทองถิ่น 

2561-2565 เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาที่ 2 รายการที ่5

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

คาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการกอสราง

คาจางที่ปรึกษา คาสํารวจทางธรณีฟสิกส คาทดสอบตางๆ 

อัตราคาจางเปนไปตามกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง กําหนดอัตรา

คาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2560
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รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000 บาท

คาใชสอย 15,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร  เชน 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 5 ลําดับที่ 1  

คาวัสดุ 5,000 บาท

วัสดุการเกษตร 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเกษตรตางๆ เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช

และสัตว อาหารสัตว  พันธุพืช พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา พันธุไมผลและ

ปุย ฯลฯ เพื่อแกไขปญหาผลกระทบ ของผูวางงานจากภาวะเศรษฐกิจ    
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รวม

รวม

จํานวน
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แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา 368,000 บาท

งบดําเนินงาน 368,000 บาท

คาใชสอย 228,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการกิจการประปา 192,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จดมิเตอร เก็บเงินคาน้ํา ดูแล รักษา

และซอมแซมระบบประปา ติดตั้งประปาของประปาหมูบาน 

หมูที ่1 และหมู 2 จํานวนเดือนละ 5,000 บาท    

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดถังน้ําประปา ดูแลระบบ

ประปา ตอทอประปาติดตั้งมาตรน้ํา ของประปาหมูบาน 

หมูที ่1 และหมูที ่2 จํานวนเดือนละ 6,000 บาท    

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดถังน้ําประปา ดูแลระบบ

ประปา ตอทอประปา ติดตั้งมาตรน้ํา จดมิเตอร เก็บเงินคาน้ํา ดูแล รักษา

และซอมแซมระบบประปาติดตั้งประปาของประปาหมูบาน หมูที่ 5 และ

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

จํานวนเดือนละ 5,000 บาท   

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 

10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการ

เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการทดสอบคุณภาพน้ําประปาในตําบลบางโกระ 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทดสอบคุณภาพน้ําประปาในตําบลบางโกระ
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รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น  

กิจการประปา ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น       

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1

 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา

สาธารณูปโภค

คาวัสดุ 40,000 บาท

วัสดุอ่ืน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณประปา เชน ทอพีวิซ ีขอตอมิเตอร มอเตอร 

ปมน้ํา สารสม กาวยาแนว ปูนขาว คลอรีน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ

กิจการประปา

คาสาธารณูปโภค 100,000 บาท

คาไฟฟา 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาประปาที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลบางโกระ     



51/54

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 4,252,980 บาท

งบกลาง 4,252,980 บาท

งบกลาง 4,252,980 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางองคการ

บริหารสวนตําบล    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557  

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 89 ลําดับที่ 10   

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้น

ไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ

จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น

ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวแลว โดยจายอัตรา

เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได

ดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย

การเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศ

การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชี

รายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542  ตามแนวทางหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)หนา 85 ลําดับที ่32   
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จํานวน

จํานวน

เบี้ยยังชีพคนพิการ 530,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิ

ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน

เบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อ

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได

ดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย

การเพิ่มขึ้นสามปยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก

ประกาศบัญชีรายชื่อ  โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน

พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542   ตาม

แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2559   เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 (พ.ศ.2561-2565)หนา 85 ลําดับที ่32   

   

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแกผูปวย

เอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน

หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

ได โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง

12เดือน เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)หนา 85 ลําดับที่ 34
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จํานวน

จํานวน

สํารองจาย 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในกรณี

จําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป  โดยนําไปใชจาย

เพื่อกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนเปนสวนรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  ขอ 19 และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่ 12 

มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 

4072 ลงวันที ่ 15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 3215 ลงวันที ่ 6 มิถุนายน  2559   

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นพื้นที่ 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพ้ืนที ่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพ้ืนที ่พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0891.3 /ว 2199 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 

2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ หนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที ่26 

กรกฎาคม 2554    

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 

1202 ลงวันที ่17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)หนา 85 ลําดับที่ 35   
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนในชุมชน

รวมกันจัดตั้งขึ้นและไดรับการรับรองตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการ

จัดสวัสดิการสังคมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินชวยพิเศษ 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000

เพื่อจายเปนเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.)    

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับบํานาญ 

ลูกจาง และพนักงานจาง ถึงแกความตาย    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ. 2559 พระ

ราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 148,180 บาท



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการดําเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
พื้นที่

80,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

22,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

148,180

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 530,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  10:33:08 หน้า : 1/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการดําเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
พื้นที่

80,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

22,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

148,180

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 530,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  10:33:08 หน้า : 2/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,140

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

42,000

เงินเดือนพนักงาน 918,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

83,300 120,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,022,400 1,022,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,720 108,000 381,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 150,000 503,280 804,420

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,060 42,000 120,060

เงินเดือนพนักงาน 1,199,280 4,122,480 6,239,760

เงินวิทยฐานะ 67,200 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 55,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

137,040 40,000 595,216 975,556

ค่าเช่าบ้าน 60,000 313,000 493,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 39,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําปายโฆษณา
และเผยแพร่

5,000

ค่าจัดทําเวปไซต์ 
(Website) ค่าบํารุง
เวปไซต์ ค่าเช่าพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต์ 
Domain name

ค่าจ้างแรงงานในการจัด
ทําของต่างๆ

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
เข้าเล่มและค่าเย็บปก
หนังสือ

ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจการประปา

192,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  10:33:08 หน้า : 5/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําปายโฆษณา
และเผยแพร่

5,000 10,000 20,000

ค่าจัดทําเวปไซต์ 
(Website) ค่าบํารุง
เวปไซต์ ค่าเช่าพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต์ 
Domain name

20,000 20,000

ค่าจ้างแรงงานในการจัด
ทําของต่างๆ

30,000 30,000

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

72,000 72,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย

260,000 260,000

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
เข้าเล่มและค่าเย็บปก
หนังสือ

10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจการประปา

192,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยช่างโยธา

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การในกระบวนการ
ยุติธรรม

20,000

ค่าต่อใบอนุญาตใช้น้ํา
บาดาล

1,000

ค่าบริการทดสอบ
คุณภาพน้ําประปาใน
ตําบลบางโกระ

6,000

ค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการกําจัดแมลง 
แมง หนู ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยช่างโยธา

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

96,000 96,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000 36,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การในกระบวนการ
ยุติธรรม

10,000 30,000

ค่าต่อใบอนุญาตใช้น้ํา
บาดาล

1,000

ค่าบริการทดสอบ
คุณภาพน้ําประปาใน
ตําบลบางโกระ

6,000

ค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการกําจัดแมลง 
แมง หนู ฯลฯ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000 55,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครู ครูผู้ช่วย และผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติด

80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ของ อบต
.บางโกระ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

60,000

โครงการจัดงานรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

58,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

450,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

28,000 570,000 698,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครู ครูผู้ช่วย และผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

70,000 70,000

โครงการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติด

80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25,000 25,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ของ อบต
.บางโกระ

4,000 4,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

60,000

โครงการจัดงานรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

58,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนหรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมต่างๆ

โครงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
นอกสถานศึกษา

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ

10,000

โครงการทําบุญวันสารท
เดือนสิบ

5,000

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการปองกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

โครงการปัจฉิมนิเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนหรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมต่างๆ

5,000 5,000

โครงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
นอกสถานศึกษา

25,000 25,000

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ

10,000

โครงการทําบุญวันสารท
เดือนสิบ

5,000

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการปองกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

10,000 10,000

โครงการปัจฉิมนิเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรบให้
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง พรบ ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพจัดทําปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ การ
บริหารงาน การปฎิบัต
 ิงาน

โครงการวันเด็ก 80,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนช่วงวันหยุดปิด
ภาคเรียนและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

10,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563  10:33:08 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรบให้
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง พรบ ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพจัดทําปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

120,000 120,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ การ
บริหารงาน การปฎิบัต
 ิงาน

320,000 320,000

โครงการวันเด็ก 80,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนช่วงวันหยุดปิด
ภาคเรียนและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมภาวะผู้
นําในชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้
นําสตรีในชุมชน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

โครงการส่งเสริมหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โครงการสร้างความร่วม
มือในการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมภาวะผู้
นําในชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้
นําสตรีในชุมชน

130,000 130,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

70,000 70,000

โครงการสร้างความร่วม
มือในการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

4,000 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการสานสัมพันธ์ผู้
นําชุมชน ผู้นําศาสนา ผู้
นําท้องถิ่น ผู้นําเยาวชน  

กลุ่มต่างๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อสร้างความ
สงบสุขในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล

10,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา

5,000

โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพบประชาชน 
(อบต.เคลื่อนที่)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการสานสัมพันธ์ผู้
นําชุมชน ผู้นําศาสนา ผู้
นําท้องถิ่น ผู้นําเยาวชน  

กลุ่มต่างๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อสร้างความ
สงบสุขในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล

10,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา

5,000

โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพบประชาชน 
(อบต.เคลื่อนที่)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิบไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในตําบลบางโกระ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

อบรมเชิงปฎิบัติการเฝา
ระวังและปองกันโรค
ติดต่อ

20,000

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การเกษตร

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 40,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิบไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในตําบลบางโกระ

20,000 20,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ

50,000 50,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

359,600 359,600

อบรมเชิงปฎิบัติการเฝา
ระวังและปองกันโรค
ติดต่อ

20,000

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การเกษตร

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 75,000 125,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 34,000 34,000

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 11,200 11,200

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,400 10,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอื่น 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟา 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9

แท่นบรรยาย

พัดลมอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 447,304 447,304

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 1,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 75,000 110,000

วัสดุอื่น 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

2,000 2,000

ค่าไฟฟา 300,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 200,000 200,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 7,500 7,500

แท่นบรรยาย 30,000 30,000

พัดลมอุตสาหกรรม 5,180 5,180

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600 2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องสํารองไฟ

เครื่องสํารองไฟฟา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ปอมชรบ. - เขต ม.5 ต
.มะกรูด (ม.4)

372,000

ก่อสร้างถังประปา ม.1  
บริเวณบ้านปลักน้ําขุ่น

467,400

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง  (ค่า K)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานสํานักงาน

16,000 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานสํานักงาน

51,000 51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

เครื่องสํารองไฟ 2,500 2,500

เครื่องสํารองไฟฟา 2,500 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ปอมชรบ. - เขต ม.5 ต
.มะกรูด (ม.4)

372,000

ก่อสร้างถังประปา ม.1  
บริเวณบ้านปลักน้ําขุ่น

467,400

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง  (ค่า K)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนสายบ้าน
หลวงยิ่ง -  ถนนเสถียร
ถาวรลงแอสฟัลท์ (ม.3)

679,000

ยกระดับถนนสายสี่แยก 
คสล. สายวัดสุนทรวารี 
-  หน้าวัดสุนทรวารี (ม
.2)  พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน้ํา

1,100,000

ลานคอนกรีตด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโกระ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนสายบ้าน
หลวงยิ่ง -  ถนนเสถียร
ถาวรลงแอสฟัลท์ (ม.3)

679,000

ยกระดับถนนสายสี่แยก 
คสล. สายวัดสุนทรวารี 
-  หน้าวัดสุนทรวารี (ม
.2)  พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน้ํา

1,100,000

ลานคอนกรีตด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโกระ

25,000 25,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 40,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 40,000

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเข้าค่ายพักแรม
และเดินทางไกลของลูก
เสือเนตรนารีโรงเรียน
บ้านล้อแตก

โครงการเข้าค่ายพักแรม
และเดินทางไกลของลูก
เสือเนตรนารีโรงเรียน
วัดสุนทรวารี

โครงการส่งเสริมกีฬา 
กรีฑา และนันทนาการ
โรงเรียนบ้านล้อแตก

โครงการส่งเสริมกีฬา 
กรีฑา และนันทนาการ
โรงเรียนวัดสุนทรวารี

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านล้อแตก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 40,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 40,000

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเข้าค่ายพักแรม
และเดินทางไกลของลูก
เสือเนตรนารีโรงเรียน
บ้านล้อแตก

15,000 15,000

โครงการเข้าค่ายพักแรม
และเดินทางไกลของลูก
เสือเนตรนารีโรงเรียน
วัดสุนทรวารี

15,000 15,000

โครงการส่งเสริมกีฬา 
กรีฑา และนันทนาการ
โรงเรียนบ้านล้อแตก

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมกีฬา 
กรีฑา และนันทนาการ
โรงเรียนวัดสุนทรวารี

10,000 10,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านล้อแตก

264,000 264,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสุนทรวารี

รวม 4,252,980 368,000 20,000 4,188,440 393,500 155,000 517,400 195,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสุนทรวารี

416,000 416,000

รวม 3,624,304 111,200 11,444,176 25,270,000
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